955

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก รับตรวจประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 14
งาน ....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).... กิจกรรมหลัก ...รับตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(กพร.)
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับทราบแนวทางการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีจากกองนโยบายและแผน
3.2 ตรวจทานความครบถ้วนของผลการดาเนินงานและหลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตาม
1) ตรวจทานความครบถ้วนของผลการดาเนินงานและหลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตามฯ
3.3 รั บ ทราบผลการตรวจประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองฯ ระดั บ หน่ ว ยงานจาก
มหาวิทยาลัย
1) รับทราบผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ระดับหน่วยงานพร้อม
ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(15) กิ จ กรรมรายงานผลการตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองฯ ต่ อ
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 15
งาน ....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).... กิจกรรมหลัก ...รายงานผลการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองฯ ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองฯ ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เสนอผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน
1) เสนอชื่อวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
2) จัดทาเอกสารประกอบวาระ
3) จัดทา Power Point ประกอบการนาเสนอ
4) รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ต่อที่ประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 2 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(16) กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองฯ ของปีถัดไป

961

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองฯ ของปีถัดไป
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 16
งาน ....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).... กิจกรรมหลัก ...จัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจติดตามเพื่อจัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของปีถัดไป...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อ
จัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของปีถัดไป
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดทาแผนปรับปรุง
การปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของปีถัดไป
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดทาแผน
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของปีถัดไป ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กาหนดประเด็นการประชุม
1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
1) ยก(ร่าง)เอกสารการประชุม
2) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
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3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 ประสานงานเพื่อจองห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.12 สรุปรายงานประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(17) กิจกรรมก าหนดแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบั ติราชการ
ระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก กาหนดแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 17
งาน ....ติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).... กิจกรรมหลัก ...กาหนดแนวทางและ
ปฏิทนิ การดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการกาหนดแนวทางและปฏิทินการดาเนินงาน
ตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการกาหนดแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติ
ราชการระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการกาหนดแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาแนวทางและเครื่องมือการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยที่
ได้รับมอบหมาย
1) วิเคราะห์คาอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชีว้ ัดระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
2) ก าหนดแนวทางและเครื่ อ งมื อ การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
3) เสนอแนวทางและเครื่องมือการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ต่อหัวหน้าฝ่าย
4) ปรั บ แก้ แ นวทางและเครื่ อ งมื อ การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอแนวทางและเครื่องมือการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ต่อหัวหน้าสานักงาน
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6) ปรั บ แก้ แ นวทางและเครื่ อ งมื อ การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอแนวทางและเครื่องมือการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ต่อรองผู้อานวยการ
8) ปรั บ แก้ แ นวทางและเครื่ อ งมื อ การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) เสนอแนวทางและเครื่องมือการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ต่อผู้อานวยการ
10) ปรับ แก้ แ นวทางและเครื่อ งมื อ การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ
11) เสนอแนวทางและเครื่ อ งมื อ การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณต่อผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัดพิจารณาเห็นชอบ
3.2 จัดทาปฏิทนิ การดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
1) วิเคราะห์แนวทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
มอบหมาย
2) จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
3) เสนอปฏิทนิ การดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณต่อหัวหน้าฝ่าย
4) ปรั บ แก้ ป ฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ง บประมาณตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอปฏิทินการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณต่อหัวหน้า
สานักงาน
6) ปรั บ แก้ ป ฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ง บประมาณต่ อ รอง
ผู้อานวยการ
8) ปรั บ แก้ ป ฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) เสนอปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณต่ อ
ผู้อานวยการ
10) ปรับ แก้ ป ฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้วั ด การปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ง บประมาณตาม
ข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ

968

11) เสนอปฏิทินการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณต่อผู้กากับ
ดูแลตัวชีว้ ัดพิจารณาเห็นชอบ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 6 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(18) กิจกรรมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่
ได้รับมอบหมาย
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั ที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 18
งาน ...ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)... กิจกรรมหลัก ..จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
และติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตาม
ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
1) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขอรายชื่ อ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานของตัวชีว้ ัด
2) รวบรวมและตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานของตัวชีว้ ัด
3.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
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8) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ให้ผอู้ านวยการพิจารณา
9) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ
10) จัดทาบันทึกข้อความเสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั
ให้อธิการบดีพจิ ารณาลงนาม
11) จัดทาบันทึกข้อความขอนาส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวชีว้ ัดให้คณะทางานฯ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 2 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(19) กิ จ กรรมจัด ประชุ ม คณะท างานและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัด ที่ ได้ รับ
มอบหมาย
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 19
งาน ....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).... กิจกรรมหลัก ...จัดประชุมคณะทางานและ
ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดประชุมคณะทางานและติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
ที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะทางานและติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กาหนดประเด็นการประชุม
1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อผู้อานวยการหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อผู้อานวยการ
9) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมตามข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ
10) เสนอประเด็นการประชุมต่อผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
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2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อผู้อานวยการ
9) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ
10) เสนอเอกสารการประชุมต่อผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด
3.3 ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญคณะทางานและติดตามผลการปฏิบัติราชการประชุม
3.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.9 ประสานงานการยืนยันผู้เข้าประชุม
3.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง) บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.12 สรุปรายงานประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

980

981

982

983

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 5 ชัว่ โมง/ 17 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(20) กิจกรรมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 20
งาน ....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).... กิจกรรมหลัก ...ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่
ได้รับมอบหมาย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุม ถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการติด ตามผลการปฏิบัติราชการตามตั วชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สรุปผลการดาเนินงานและคะแนนตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
1) ตรวจสอบผลการดาเนินงานและหลักฐานประกอบตัวชี้วัดในระบบติดตามและประเมินผล
(จานวน 23 หน่วยงาน)
2) สรุปข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานลงในแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชีว้ ัด
3) รวบรวมเอกสารหลักฐานตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน
4) สรุปผลการดาเนินงานและคะแนนตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
5) จัดทาบันทึกแจ้งผลการยืนยันผลการดาเนินงานประจาเดือนให้หน่วยงานรับทราบ
3.2 สรุปผลการดาเนินงานและคะแนนตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
1) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและคะแนนตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2) ประมวลผลคะแนนตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย
3) สรุปผลการดาเนินงานและคะแนนตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
3.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย
1) เขียนรายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย
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2) เสนอรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลั ยต่อ
หัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยต่อ
หัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้รายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยต่อ
ผู้อานวยการ
9) ปรับแก้รายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ
3.4 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย และผลการ
ยืนยันผลการดาเนินงานระดับหน่วยงาน
1) จัดทาบั นทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการระดั บ
มหาวิทยาลัย และผลการยืนยันผลการดาเนินงานระดับหน่วยงานให้ผกู้ ากับดูแลตัวชีว้ ัดพิจารณาเห็นชอบ
พร้อมส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 23 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 6 ชัว่ โมง/ 103 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 2 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(21) กิจกรรมจัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ัดทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 21
งาน ....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).... กิจกรรมหลัก ...จัดทาแผนผลักดันการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทบทวนผลการดาเนินงานจากผลการติดตามของมหาวิทยาลัยตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
3.2 จัดทา (ร่าง) แผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของมหาวิทยาลัย
1) กาหนดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และผลผลิต/ผลผลิตที่ต้องการตามแบบฟอร์มของ
แผน
2) เสนอ (ร่าง) แผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของมหาวิทยาลัย
3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของมหาวิทยาลัย ต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) แผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
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6) เสนอ (ร่าง) แผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับ แก้ (ร่า ง) แผนผลั กดั น การปฏิบั ติ ราชการตามคารับ รองฯตามข้อ เสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
8) เสนอ (ร่าง) แผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ต่อผู้อานวยการ
9) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) แผนผลั ก ดั น การปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองฯตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้อานวยการ
10) เสนอแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ต่อผู้กากับดูแลตัวชี้วัดเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
3.3 แจ้งแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
1) จัดทาบันทึกข้อความเพื่อจัดส่งแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 23 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 6 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(22) กิ จ กรรมจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ รั บ การตรวจติ ด ตามจากคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 22
งาน ....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).... กิจกรรมหลัก ...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับ
การตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตาม
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง ระบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในการจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ รับ การตรวจติ ด ตามจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่
รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดเตรียมข้อมูล เอกสารและหลักฐานประกอบตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
3.2 เข้าร่วมรับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ ัดที่ได้รับมอบหมาย
1) เข้าร่วมชีแ้ จงข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และนาเยี่ยมชมหน่วยงาน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(23) กิจกรรมสารวจความพึงพอใจตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปี
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก สารวจความพึงพอใจตัวชีว้ ดั การปฏิบัติราชการประจาปี
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 23
งาน ....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).... กิจกรรมหลัก ...สารวจความพึงพอใจ
ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการสารวจความพึงพอใจตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการประจาปี
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการสารวจความพึงพอใจตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึงระบบและวิธีการปฏิ บั ติงานในการส ารวจความพึ งพอใจตั วชี้วัด การปฏิบั ติราชการ
ประจาปี ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือสารวจความพึงพอใจตัวชีว้ ัด การปฏิบัติราชการประจาปี
1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสารวจฯ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสารวจฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสารวจฯ ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสารวจฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้ า
สานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสารวจฯ ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับ แก้ (ร่าง) คาสั่ งแต่งตั้งผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบแบบส ารวจฯ ตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
8) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสารวจฯ ให้ผอู้ านวยการพิจารณา
9) เสนอคาสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสารวจฯ ให้ผอู้ านวยการพิจารณาเห็นชอบ
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10) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้อ ความขอความอนุ เคราะห์ ให้ อ ธิ การบดี ล งนามค าสั่ งแต่ ง ตั้ง ผู้ เชี่ย วชาญ
ตรวจสอบแบบสารวจฯ
11) จัดทาบันทึกข้อความจัดส่งคาสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสารวจฯ ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
3.2 ออกแบบเครื่องมือสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
2) ออกแบบเครื่องมือสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
3) เสนอเครื่องมือสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ ประจาปีต่อหัวหน้าฝ่าย
4) ปรั บ แก้ เครื่ อ งมื อ ส ารวจความพึ ง พอใจตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ต าม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอเครื่อ งมือ ส ารวจความพึ งพอใจตามตั ว ชี้วั ด การปฏิ บั ติราชการ ประจ าปี ต่อ หั ว หน้ า
สานักงาน
6) ปรั บ แก้ เครื่ อ งมื อ ส ารวจความพึ ง พอใจตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ต าม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอเครื่ อ งมื อ ส ารวจความพึ ง พอใจตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ต่ อ รอง
ผู้อานวยการ
8) ปรั บ แก้ เครื่ อ งมื อ ส ารวจความพึ ง พอใจตามตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ต าม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) เสนอเครื่องมือสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการต่อผู้อานวยการพิจารณา
เห็นชอบ
3.3 ตรวจสอบเครื่องมือสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
1) บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือสารวจความพึงพอใจตาม
ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
2) รวบรวมและแก้ไขเครื่องมือสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปีตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.4 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
1) จัด ทาบั น ทึ กข้อ ความน าส่งเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจตามตั วชี้วัดการปฏิบั ติราชการ
ประจาปีต่อสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการจัดทาในระบบ Online
2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าตอบแบบสารวจ Online
3) ติด ตามจ านวนผู้เข้าตอบแบบส ารวจ Online ให้ได้จ านวนครบถ้วนตามที่กาหนดและแจ้ง
หน่วยงานรับทราบ
3.5 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
1) จัด ท าบั น ทึกขออนุเคราะห์ข้อ มูล การส ารวจความพึงพอใจตามตั วชี้วัดการปฏิบั ติราชการ
ประจาปีในระบบ Online จากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2) ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ประจาปี
3) จัดทารายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
4) เสนอรายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปีต่อ
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
5) ปรับแก้รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปีตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
6) เสนอรายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปีต่อ
หัวหน้าสานักงาน
7) ปรับแก้รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปีตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
8) เสนอรายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปีต่อรอง
ผู้อานวยการ
9) ปรับแก้รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปีตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
10) เสนอรายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจาปีต่อ
ผู้อานวยการ
11) ปรับแก้รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปีตาม
ข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ
3.6 รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
1) จัดทาบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ประจาปีให้ผกู้ ากับดูแลตัวชีว้ ัดพิจารณาเห็นชอบ พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายในและกองนโยบายและ
แผน
3.7 จัด ทาแผนปรับปรุง /พั ฒ นาการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ส ารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัด การ
ปฏิบัติราชการประจาปี
1) วิเคราะห์ผลการสารวจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ เพื่อจัดทาแผน
ปรับปรุง/แผนพัฒนาสารวจความพึงพอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปี
2) จัดทาแผนปรับปรุง/แผนพัฒนาการดาเนินงาน
2.1 จัดทาแผนปรับปรุง/แผนพัฒนาการดาเนินงาน
2.2 เสนอแผนปรับปรุง/แผนพัฒนาการดาเนินงาน ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
2.3 ปรับแก้แผนปรับปรุง/แผนพัฒนาการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
2.4 เสนอแผนปรับปรุง/แผนพัฒนาการดาเนินงาน ให้หัวหน้าสานักงาน พิจารณา
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2.5 ปรับ แก้ แผนปรับ ปรุง/แผนพั ฒ นาการด าเนิน งาน ตามข้อ เสนอแนะของหั วหน้ า
สานักงาน
2.6 เสนอแผนปรับปรุง/แผนพัฒนาการดาเนินงาน ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
2.7 ปรั บ แก้ แ ผนปรั บ ปรุ ง /แผนพั ฒ นาการด าเนิ น งาน ตามข้ อ เสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
2.8 เสนอแผนปรับปรุง/แผนพัฒนาการดาเนินงาน ให้ผอู้ านวยการพิจารณา
2.9 ปรับแก้แผนปรับปรุง/แผนพัฒนาการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ
2.10 เสนอแผนปรับปรุง/แผนพัฒนาการดาเนินงาน ให้ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดพิจารณาลง
นาม
3.8 แจ้งแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสารวจความพึงพอใจตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการประจาปีเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
1) จัดทาบันทึกข้อความเพื่อจัดส่งแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดสารวจความพึง
พอใจตามตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการประจาปีให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 8 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 2 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(24) กิ จ กรรมเข้ า ร่ ว มประชุ ม การผลั ก ดั น ผลการด าเนิ น งานการปฏิ บั ติ ร าชการของ
คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการ
ของคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 24
งาน ....ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการ (กพร.).... กิ จ กรรมหลั ก ...เข้าร่วมประชุ ม การ
ผลักดันผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและชั ด เจนในการเข้ า ร่ว มประชุ ม การผลั ก ดั น ผลการ
ด าเนิ น งานการปฏิ บั ติ ร าชการของคณะกรรมการเครื อ ข่ า ยแผนงานและประกั น คุ ณ ภาพระดั บ
มหาวิทยาลัย
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการ
ของคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการดาเนินงานการ
ปฏิบัติราชการของคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เข้าร่วมประชุม การผลั กดัน ผลการดาเนิน งานการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการเครือ ข่าย
แผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 1 ชั่วโมง/ 5 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(25) กิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการ
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PD - 25
งาน ....ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ (กพร.).... กิ จ กรรมหลั ก ...เข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1. 1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนผลการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ัดในระดับมหาวิทยาลัย
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 5 ชัว่ โมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

5.9.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน Standard Operating Procedure (SOP)
SOP.....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.).......
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช................... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร SOP – AC - PQ – PD
ฝ่าย .....แผนงาน และประกันคุณภาพ...... งาน ....ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)......
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
1.2 เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.)
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อ ง ซึ่งประกอบด้วยงานตาม WI-AC-PQ–PD-01,
WI-AC-PQ–PD-02, WI-AC-PQ–PD-03, WI-AC-PQ–PD-04, WI-AC-PQ–PD-05, WI-AC-PQ–PD-06,
WI-AC-PQ–PD-07, WI-AC-PQ–PD-08, WI-AC-PQ–PD-09, WI-AC-PQ–PD-10, WI-AC-PQ–PD-11,
WI-AC-PQ–PD-12, WI-AC-PQ–PD-13, WI-AC-PQ–PD-14, WI-AC-PQ–PD-15, แ ล ะ WI-AC-PQ–PD-16
ดังนี้
2.1 WI-AC-PQ–PD-01 จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อานวยการกับรองอธิการบดีที่
กากับดูแลตัวชีว้ ัด
2.2 WI-AC-PQ–PD-02 จัดทาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.3 WI-AC-PQ–PD-03 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ
2.4 WI-AC-PQ–PD-04 จัดทาปฏิทนิ การถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
2.5 WI-AC-PQ–PD-05 จัดทาคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2.6 WI-AC-PQ–PD-06 กระจายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล
2.7 WI-AC-PQ–PD-07 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
2.8 WI-AC-PQ–PD-08 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
2.9 WI-AC-PQ–PD-09 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย
2.10 WI-AC-PQ–PD-10 จัดประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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2.11 WI-AC-PQ–PD-11 ติดตามผลการปฏิบัติราชการของระดั บมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
ประจาเดือน และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน
2.12 WI-AC-PQ–PD-12 จัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของหน่วยงาน
2.13 WI-AC-PQ–PD-13 จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ
2.14 WI-AC-PQ–PD-14 รับตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการจาก
มหาวิทยาลัย
2.15 WI-AC-PQ–PD-15 รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ต่อ
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
2.16 WI-AC-PQ–PD-16 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อจัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบั ติ
ราชการตามคารับรองฯ ของปีถัดไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัง้ แต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการระหว่างผูอ้ านวยการกับรองอธิการบดีท่กี ากับดูแลตัวชีว้ ัด มี
ขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 รับทราบและตรวจสอบคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
3.1.2 เสนอคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีเพื่อพิจารณายืนยันและลงนาม
3.2 จัดทาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.2.1 จัดทา (ร่าง) โครงการติดตามตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.2.2 เสนอขออนุมัติโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.3.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
3.3.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.3.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม
3.4 จัดทาปฏิทนิ การถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.4.1 จัดทาปฏิทนิ การถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
3.5 จัดทาคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.5.1 ศึกษาแนวทางการจัดทาคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.5.2 จัดทา (ร่าง) คูม่ ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
3.5.3 เผยแพร่คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
3.6 กระจายตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.6.1 จัดทา (ร่าง) ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
3.6.2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาตัวชีว้ ัดระดับบุคคล
3.7 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล มีขนั้ ตอน ดังนี้
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3.7.1 จัดทาเอกสารคารับการปฏิบัติราชการและเอกสารประกอบระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
ของหน่วยงาน
3.7.2 เสนอคารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลเพื่อลงนาม
3.7.3 เผยแพร่คารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของหน่วยงาน
3.8 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน มี
ขั้นตอน ดังนี้
3.8.1 กาหนดประเด็นการประชุม
3.8.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
3.8.3 ประสานงานเพือ่ จองห้องประชุม/อาหารและเครื่องดืม่
3.8.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.8.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.8.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.8.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.8.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.8.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.8.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.8.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.8.12 สรุปรายงานประชุม
3.9 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย มี
ขั้นตอน ดังนี้
3.9.1 เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลฯ
3.9.2 กาหนดสิทธิ์การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลฯ และตรวจสอบจานวนตัวชี้วัดใน
ระบบ
3.9.3 บันทึกข้อมูลพืน้ ฐานและแผนปฏิบัติการประจาปีในระบบติดตามและประเมินผลฯ
3.10 จัดประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.10.1 กาหนดประเด็นการประชุม
3.10.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
3.10.3 ประสานงานเพือ่ จองห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.10.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.10.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.10.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.10.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
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3.10.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.10.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.10.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.10.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.10.12 สรุปรายงานประชุม
3.11 ติดตามผลการปฏิบตั ิราชการของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประจาเดือน และ
รายงานผลต่อกองนโยบายและแผน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.11.1 จั ด ท าบั น ทึกข้อ ความเพื่อ ติด ตามความก้าวหน้าของการปฏิบั ติราชการของหน่วยงาน
ภายใน
3.11.2 รวบรวมและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาเดือน
3.11.3 เสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจา
หน่วยงานทุกเดือน
3.11.4 บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน พร้อม
แนบหลักฐาน ทุกเดือน
3.11.5 จัดทาบันทึกข้อความแจ้งการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
ระบบทุกเดือน
3.11.6 ปรับปรุงผลการปฏิบตั ริ าชการในระบบตามผลการยืนยันของหน่วยงานเจ้าภาพตัวชีว้ ัด
3.12 จัดทาแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของหน่วยงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.12.1 ทบทวนผลการดาเนินงานจากผลการติดตาม ของหน่วยงาน
3.12.2 จัดทา (ร่าง) แผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของหน่วยงาน
3.12.3 แจ้งแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
3.13 จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.13.1 รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
3.13.2 จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน
3.13.3 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 และ 12 เดือน
3.14 รับตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย มี
ขั้นตอน ดังนี้
3.14.1 รับทราบแนวทางการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีจากกองนโยบายและแผน
3.14.2 ตรวจทานความครบถ้วนของผลการดาเนินงานและหลักฐานอ้ างอิงตัวชี้วัดการปฏิบั ติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการในระบบติดตาม
3.14.3 รับทราบผลการตรวจประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองฯ ระดับหน่วยงานจาก
มหาวิทยาลัย
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3.15 รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ต่อคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.15.1 เสนอผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
3.16 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพือ่ จัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
ของปีถัดไป มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.16.1 กาหนดประเด็นการประชุม
3.16.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
3.16.3 ประสานงานเพื่อจองห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.16.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.16.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.16.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.16.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.16.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.16.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.16.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.16.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.16.12 สรุปรายงานประชุม
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 24 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 1 ชัว่ โมง/ 46 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 6 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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5.10 งานพัฒนาระบบ
5.10.1 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน

พัฒนาระบบ

ชื่อ

นางสาวจิตรานุช

นามสกุล

ฝ่าย

แผนงาน และประกันคุณภาพ

งาน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ

นางสาวจิตรานุช

.

เวสา

รหัสเอกสาร JD - AC - PQ - SD

พัฒนาระบบ

นามสกุล

สรุปมีกิจกรรมหลัก

เวสา

14

กิจกรรม

ตาแหน่ง .....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ......

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
1.2 เพื่อประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 จัดทาโครงการ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)
ประจาปีงบประมาณ
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม

2.1.1 ทบทวนโครงการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณ

1) วิเคราะห์ความสาเร็จของกิจกรรมที่
ดาเนินการในปีที่ผ่านมา
2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดโครงการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ประจาปีงบประมาณ

2.1.2 จัดทา (ร่าง) โครงการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณ

1) ศึกษาสาระสาคัญเกี่ยวกับการนาเกณฑ์
EdPEx มาใช้ในองค์กร
2) ศึกษาตัวอย่างการบริหารจัดการตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของหน่วยงาน
ต่างๆ ในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

30

1

-

1

-

2

-

1

-

2

-

1

ผลการทบทวนโครงการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ประจาปีงบประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
-

สัดส่วน

1024

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม
3) วิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการจัด
โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปีงบประมาณ
4) กาหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวชีว้ ัด
ความสาเร็จ งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

1
(ร่าง) โครงการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)
ประจาปีงบประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2
-

-

3

-

-

1

-

5) พิมพ์ (ร่าง) โครงการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณ

1

6) เสนอ (ร่าง) โครงการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
8) เสนอ (ร่าง) โครงการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
พิจารณา
9) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการ

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1.3 เสนอโครงการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ประจาปีงบประมาณให้
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

รายละเอียดของกิจกรรม
10) เสนอ (ร่าง) โครงการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณให้รองผู้อานวยการพิจารณา
11) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
เสนอโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปีงบประมาณให้
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

1

1

โครงการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ประจาปีงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัตจิ าก
ผู้อานวยการ

รวม
2.2 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.2.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ
2.2.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

1

รายชื่อคณะกรรมการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

15

-

-

5

-

-

35
5

6

1

-

-

1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม

1

30

-

-

2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา

1

5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.2.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาลงนาม

รายละเอียดของกิจกรรม
5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ผู้อานวยการเพื่อลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ
2) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1
1

(ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

1

1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx) ที่
ได้รับการลงนามจาก
ผู้อานวยการ

รวม
2.3 จัดทานโยบายการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน
นโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ผล
การทบทวนนโยบายการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)

1

ผลการทบทวนนโยบายการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
5

-

-

10

-

-

15

-

-

15

-

-

50

1

-

15

-

-

สัดส่วน

100

1027

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.3.2 จัดทา (ร่าง) นโยบายการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx) (ร่าง) นโยบาย
การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)

รายละเอียดของกิจกรรม
1) พิมพ์ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
-

2) เสนอ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)ต่อผู้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1

5

-

-

3) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

15

-

-

4) เสนอ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)ต่อผู้
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา

1

5

-

-

5) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

1

15

-

-

6) เสนอ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)ต่อรอง
ผู้อานวยการพิจารณา

1

5

-

-

7) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)ตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ

1

15

-

-

สัดส่วน

1028

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.3.3 จัดทาบันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์ผู้อานวยการเพื่อ
ลงนามในนโยบายการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)

รายละเอียดของกิจกรรม
จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ผู้อานวยการเพื่อลงนามในนโยบายการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
บันทึกข้อความขอความ
1
อนุเคราะห์ผู้อานวยการเพื่อ
ลงนามในนโยบายการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)

รวม
2.4 จัดทาแนวทางและ
ปฏิทินการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.4.1 ศึกษา ทบทวนแนวทางและ
ปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัย
2.4.2 จัดทา (ร่าง) แนวทางและ
ปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)

1) จัดทา (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
2) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

-

2
2

-

-

-

1

1

5

-

-

1

-

1

-

1

ข้อมูลแนวทางและปฏิทิน
การดาเนินงาน

1

(ร่าง) ปฏิทิน

สัดส่วน

100

1029

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม

4) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
2.4.3 เสนอแนวทางและปฏิทินการ เสนอแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตาม
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการ เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ให้
องค์กร (EdPEx) ให้ผู้อานวยการเพื่อ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
พิจารณา
รวม
2.5 จัดประชุมเพื่อชีแ้ จง 2.5.1 กาหนดประเด็นการประชุม
1) ยกร่างประเด็นการประชุม
แนวทาง ปฏิทินการ
2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้า
ดาเนินงาน และเกณฑ์
ฝ่าย
EdPEx ให้กับผู้บริหาร
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
และบุคลากรของ
ฝ่าย

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

30

-

-

5

-

-

1

20
30

4
-

1
-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx) ที่
ได้รับการพิจารณา

สัดส่วน

100

1030

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

หน่วยงาน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.5.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการ
ประชุม

2.5.3 ประสานงานเพื่อหาห้อง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียดของกิจกรรม
4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้า
ฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1
1

5

-

1
-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

15

-

-

5

-

-

1
1

ต้นฉบับเอกสารการประชุม

สัดส่วน

1031

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม

2.5.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญ
ประชุมพร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
2.5.5 สาเนาและจัดทารูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม
2.5.6 จัดทา Power point เพื่อ
นาเสนอในที่ประชุม
2.5.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

1

-

4

-

1

-

2

-

1

30

-

-

2.5.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ
e-office
2.5.9 ประสานผู้เข้าประชุม

1

5

-

-

1

30

-

-

2.5.10 ดาเนินการและบันทึกการ
ประชุม
2.5.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อ
และ (ร่าง) บันทึกข้อความแจ้งมติ
2.5.12 สรุปรายงานประชุม

1

-

3

-

1

-

3

-

1) สรุป (ร่าง) รายงานการประชุม

1

-

-

1

2) เสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมต่อหัวหน้า
ฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย

1

5

-

-

-

1

-

1

รายงานประชุมการพิจารณา
แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม

2.5.13 จองห้องในระบบ E-office

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

2.5.14 ประสานการสั่งอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม

1

15

-

-

2.5.15 จัดทาบันทึกข้อความเชิญ
ประชุม
2.5.16 สาเนาและจัดทารูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม
2.5.17 จัดทา Power point เพื่อ
นาเสนอในที่ประชุม

1

15

-

-

1

-

4

-

1

-

2

-

2.5.18 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม

1

30

-

-

2.5.19 นัดหมายผู้เข้าประชุมใน
ระบบ e-office
2.5.20 ประสานผู้เข้าประชุม

1

5

-

-

1

30

-

-

2.5.21 ดาเนินการและบันทึกการ
ประชุม
2.5.22 สรุปมติการประชุมแบบย่อ
และบันทึกข้อความแจ้งมติ

1

-

3

-

1

-

3

-

2.5.23 สรุปรายงานประชุม

1

-

-

1

40

2

7

รวม

สัดส่วน

100

1033

กิจกรรมหลัก
2.6 ทบทวนโครงร่าง
องค์กร (Organization
Profile)
หน่วยนับ : ครัง้
2 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม

2.6.1 จัดทา (ร่าง) โครงร่างองค์กร
2.6.2 เสนอ (ร่าง) โครงร่างองค์กร
ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
2.6.3 ปรับแก้ (ร่าง) โครงร่าง
องค์กรตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย
2.6.4 เสนอ (ร่าง) โครงร่างองค์กร
ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
2.6.5 ปรับแก้ (ร่าง) โครงร่าง
องค์กรตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
2.6.6 จัดประชุมคณะกรรมการฯ
1) กาหนดประเด็นการประชุม
เพื่อพิจารณาโครงร่างองค์กร
(1) ยกร่างประเด็นการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อ
หัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อ
หัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2

2

10

-

-

2

-

2

-

2

10

-

-

2

-

1

-

2

-

1

-

2

10

-

-

2

30

-

-

2

10

-

-

2

30

-

-

สัดส่วน

1034

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม
(6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
รองผู้อานวยการ
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
(1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อ
หัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อ
หัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
3) ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและ
เครื่องดื่ม
4) จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
-

2

30

-

-

2

-

-

2

2

10

-

-

2

30

-

-

2

10

-

-

2

30

-

-

2

10

-

-

30

-

-

2

10

-

-

2

30

-

-

2

ต้นฉบับเอกสารการประชุม

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม
5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
1

6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม

2

-

4

-

7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

2

-

1

-

8) นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office

2

10

-

-

9) ประสานผู้เข้าประชุม

2

-

1

-

10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม

2

-

6

-

11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึก
ข้อความแจ้งมติ

2

-

6

-

12) สรุปรายงานประชุม

2

-

-

-

(1) สรุป (ร่าง) รายงานการประชุม

2

-

-

2

(2) เสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมต่อ
หัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย

2

10

-

-

-

2

-

20

2

11

รวม

2

รายงานประชุมการ
พิจารณาโครงร่างองค์กร
(Organization Profile)

สัดส่วน

100

1036

กิจกรรมหลัก
2.7 จัดประชุมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตาม
เกณฑ์การบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยนับ : ครัง้ 1 ครัง้
ต่อปี

กิจกรรมรอง
2.7.1 กาหนดประเด็นการประชุม

2.7.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการ
ประชุม

รายละเอียดของกิจกรรม
1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
-

2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้า
ฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า

1

5

-

-

1

15

-

-

4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม

1

5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

10

-

-

1

-

-

1

2) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย

1

5

-

-

3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

15

-

-

4) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน

1

5

-

-

1

15

-

-

6) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ

1

5

-

-

1

15

-

-

1

ประเด็นการประชุม

สัดส่วน

1037

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม

2.7.3 ประสานงานเพื่อจองห้อง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
2.7.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญ
ประชุม
2.7.5 สาเนาและจัดทารูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม
2.7.6 จัดทา Power point เพื่อ
นาเสนอในที่ประชุม
2.7.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1
1
1
1

เอกสารต้นฉบับเอกสารการ
ประชุม
Power Point เพื่อนาเสนอใน
ที่ประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
15

-

-

-

4

-

-

2

-

30

-

-

2.7.8 นัดหมายผู้เข้าร่วมประชุมใน
ระบบ e-office
2.7.9 ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม

1

15

-

-

1

30

-

-

2.7.10 ดาเนินการและบันทึกการ
ประชุม
2.7.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อ
และ (ร่าง) บันทึกข้อความแจ้งมติ
2.1.12 สรุปรายงานการประชุม

1

-

3

-

1

-

3

-

-

-

1

-

2

4

1

รวม

สรุปรายงานประชุมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตาม
เกณฑ์การบริหารความเป็น
เลิศให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน

สัดส่วน

100

1038

กิจกรรมหลัก
2.8 ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ EdPEx
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดของกิจกรรม

2.8.1 จัดเตรียมข้อมูลผลการ
ดาเนินงานของในปีที่ผ่านมา
2.8.2 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานใน
ปีที่ผ่านมาเทียบกับเกณฑ์ EdPEx
2.8.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ
1) กาหนดประเด็นการประชุม
เพื่อประเมินตนเองตามเกณฑ์
(1) ยกร่างประเด็นการประชุม
EdPEx
(2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อ
หัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อ
หัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
รองผู้อานวยการ
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
(1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อ
หัวหน้าฝ่าย

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3

1

-

-

4

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

-

-

1

1

5

-

-

สัดส่วน
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(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อ
หัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
3) ประสานกับฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อหาห้อง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
4) จัดทา (ร่าง) บันทึกข้อความเชิญประชุม
พร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการประชุม
6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

15

-

-

5

-

-

15

-

-

1

-

4

-

1

-

2

-

7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8) ประสาน(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)การนัด
หมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
9) ประสานผู้เข้าประชุม

1

30

-

-

1

5

-

-

1

30

-

-

10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม

1

-

3

-

1
1
1

ต้นฉบับเอกสารการประชุม

สัดส่วน
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11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึก
ข้อความแจ้งมติ
12) สรุปรายงานประชุม

2.9 จัดทาแผนพัฒนา
องค์กร
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.9.1 จัดประชุมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาองค์กร

2.9.2 จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนา
องค์กร

รวม
1) กาหนดประเด็นการประชุม
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
3) จัดเตรียมการประชุม
4) จดบันทึกการประชุมและสรุปวาระการ
ประชุม
5) จัดทารายงานการประชุมผลการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กร
1) จัดพิมพ์ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร
2) เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ให้หัวหน้า
ฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ให้หัวหน้า
สานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3
-

-

1

55

1

11

1

-

-

2

1

-

3

-

1

5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

1

สัดส่วน

100
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2.9.3 เสนอแผนพัฒนาองค์กรต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.10 เสนอแผนพัฒนา
องค์กรคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
1) จัดทาบันทึกข้อความเสนอแผนพัฒนา
องค์กรต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
รวม

2.10.1 จองวาระด้วยวาจา

2.10.2 ทาบันทึกเสนอเอกสารเข้า
วาระการประชุม
2.10.3 จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม
2.10.4 เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอ
วาระ

2.11 ติดตามผลการ
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร และ
การดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx

รายละเอียดของกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
(ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10

-

-

15
-

4

-

สัดส่วน

1

1

วาระที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
หน่วยงาน

2

100

5

1
15
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจา โดยการสาเนาเอกสาร
เข้าเล่มเอกสารประกอบเป็นวาระการประชุม
นาเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน

รวม
2.11.1 จัดทาบันทึกข้อความเพือ่
จัดทาบันทึกข้อความเพื่อติดตามผลการ
ติดตามผลการดาเนินการตาม
ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการ
แผนพัฒนาองค์กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ให้กับ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 คณะกรรมการแต่ละหมวด
หมวด

1

เอกสารประกอบการประชุม
1

1

2

เสนอแผนพัฒนาองค์กร
คณะกรรมการประจา
หน่วยงาน

3
20

3

1

30

-

-

100

1042

กิจกรรมหลัก
หน่วยนับ : ครัง้
2 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง
2.11.2 รวบรวม ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลการติดตามผลการ
ดาเนินงาน

2.11.3 จัดทารายงานสรุปผลการ
ติดตามผลการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

รายละเอียดของกิจกรรม
1) รวบรวมผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
องค์กร และการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
ทั้ง 7 หมวด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
20
-

2) ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์กร และการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx

2

-

4

-

1) จัดทา (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตามผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

2

-

-

2

2) เสนอ (ร่าง)รายงานสรุปผลการติดตามผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อหัวหน้า
ฝ่าย

2

10

-

-

3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

2

30

-

-

4) เสนอ (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตามผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อหัวหน้า
สานักงาน

2

10

-

-

สัดส่วน
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5) ปรับแก้ (ร่าง ) รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตามผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
1) กาหนดประเด็นการประชุม

2.11.4 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการ
(1) ยกร่างประเด็นการประชุม
องค์กร (EdPEx) เพื่อรายงานผลการ
(2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อ
ติดตามฯ (2 ครัง้ /ปี)
หัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อ
หัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2

2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
-

10

-

-

30

-

-

2

-

1

-

2

10

-

-

2

30

-

-

2

10

-

-

2

30

-

-

2

ต้นฉบับเอกสารการประชุม

สัดส่วน
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(6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
รองผู้อานวยการ
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
(1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อ
หัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อ
หัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
3) ประสานกับฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อหาห้อง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
4) จัดทา (ร่าง) บันทึกข้อความเชิญประชุม
พร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
-

2

30

-

-

2

-

-

2

2

10

-

-

2

30

-

-

2

10

-

-

2

30

-

-

2

10

-

-

30

-

-

2

10

-

-

2

30

-

-

2

ต้นฉบับเอกสารการประชุม

สัดส่วน
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5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการประชุม
6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
2

-

4

-

7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8) ประสาน(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)การนัด
หมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
9) ประสานผู้เข้าประชุม

2

-

1

-

2

10

-

-

2

-

1

-

10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม
11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึก
ข้อความแจ้งมติ

2

-

6

-

2

-

6

-

12) สรุปรายงานประชุม

2

-

-

2

1

40
10

3
-

11
-

1

10

-

-

รวม
2.12 จัดทารายงานผล
การดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.12.1 จัดทาบันทึกขอความ
อนุเคราะห์ส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานตตามเกณฑ์ EdPEx ของ
แต่ละหมวด
2.12.2 รวบรวมรายงานผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของ
แต่ละหมวด

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
1

สัดส่วน

100
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2.12.3 ตรวจสอบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของ
แต่ละหมวด
2.12.4 จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ใน
ภาพรวมระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1

1) จัดทา (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx

1

-

-

1

2) เสนอ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ต่อหัวหน้าฝ่าย

1

5

-

-

3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPExตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย

1

15

-

-

4) เสนอ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ต่อหัวหน้าสานักงาน

1

5) ปรับแก้ (ร่าง ) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน

1

6) เสนอ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ต่อรองผู้อานวยการ

1

7) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx ข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ

1

ต้นฉบับเอกสารการประชุม

5

-

-

15

-

-

5

-

-

15

-

-

สัดส่วน
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2.12.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
1) กาหนดประเด็นการประชุม
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการ
(1) ยกร่างประเด็นการประชุม
องค์กร (EdPEx) เพื่อพิจารณา
(2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อ
รายงานผลการดาเนินงานตาม
หัวหน้าฝ่าย
เกณฑ์ EdPEx (1 ครัง้ /ปี)
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อ
หัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
รองผู้อานวยการ
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
(1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อ
หัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อ
หัวหน้าสานักงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1
1
1

5

-

1
-

1

15

-

-

1

5

-

-

สัดส่วน
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(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
3) ประสานกับฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อหาห้อง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
4) จัดทา (ร่าง) บันทึกข้อความเชิญประชุม
พร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการประชุม
6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

5

-

-

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

-

4

-

1

-

2

-

7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8) ประสาน(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)การนัด
หมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
9) ประสานผู้เข้าประชุม

1

30

-

-

1

5

-

-

1

30

-

-

10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม
11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึก
ข้อความแจ้งมติ
12) สรุปรายงานประชุม

1

-

3

-

1

-

3

-

1

-

-

1

15

3

6

รวม

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

1

ต้นฉบับเอกสารการประชุม

สัดส่วน

100
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2.13 เตรียมความพร้อม
เพื่อรับการตรวจติดตาม
การดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.14 ประเมิน
กระบวนการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง
2.13.1 เตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตรวจติดตามการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx จาก
มหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดของกิจกรรม
1) เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อสนับสนุนการ
ตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
จากมหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานภายนอก
2) เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ขอ้ มูล
สนับสนุนการตรวจติดตามการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx จากมหาวิทยาลัยหรือจาก
หน่วยงานภายนอก
3) เตรียมสถานที่เพื่อรับการตรวจติดตามการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx จาก
มหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานภายนอก
รวม

2.14.1 ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ัดตามกระบวนการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)
2.14.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ของการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตาม
กระบวนการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
2.14.3 จัดทา (ร่าง) แบบประเมิน
1) กาหนดกรอบการประเมิน/ประเด็นการ
กระบวนการบริหารจัดการตาม
ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2

1

-

1

-

3

1

-

-

-

4

2

15

-

-

1

-

1

-

1

15

-

-

1

ผลการตรวจสอบ

สัดส่วน

100
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2) จัดทา (ร่าง) การประเมิน/ประเด็นการ
ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
(ร่าง) แบบประเมิน
กระบวนการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

3) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1

5

-

-

4) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

10

-

-

5) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
พิจารณา

1

5

-

-

6) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการ
7) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ต่อรองผู้อานวยการเห็นชอบ

1

10

-

-

1

5

-

-

สัดส่วน
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2.14.4 สาเนา และแจกแบบประเมิน
กระบวนการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
2.14.5 รวบรวม ลงรหัสแบบ
ประเมิน และกรอกข้อมูลการ
ประเมินลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
2.14.6 วิเคราะห์และสรุปผลการ
ประเมินกระบวนการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
จานวนแบบประเมินที่แจก
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
-

1

ข้อมูลการประเมินลงใน
โปรแกรม

-

2

-

1

สรุปผลการประเมิน
กระบวนการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)
รายงานสรุปผลการประเมิน
กระบวนการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)

-

3

-

5

-

-

รวม

55

-

1

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น

50

-

64

1

2.14.7 รายงานสรุปผลการประเมิน
กระบวนการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ต่อผู้อานวยการ

สัดส่วน

100
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ตดิ ต่อ
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 กองนโยบายและแผน
3.13 3.14 -

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ส่งเล่มรายงานการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตาม
รอบที่กาหนด
-

ความถี่
ครัง้ /ปีงบประมาณ

4. คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒกิ ารศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน

1053

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
ผู้จัดทา

50

นาที/ .....-...... ชั่วโมง/

64

วัน

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม

ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ

1054

1055

5.10.2 กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
(1) กิ จ กรรมจั ด ท าโครงการบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ์ บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx)
ประจาปีงบประมาณ

1056

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ประจาปีงบประมาณ
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 01
งาน ..พั ฒ นาระบบ.. กิจกรรมหลัก ...จัด ท าโครงการบริห ารจัดการตามเกณฑ์บริห ารจัดการองค์กร
(EdPEx) ประจาปีงบประมาณ....
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อผู้ปฏิบัติงานได้ดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศที่ถูกต้อง
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทบทวนโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปีงบประมาณ+
1) วิเคราะห์ความสาเร็จของกิจกรรมที่ดาเนินการในปีที่ผ่านมา
2) วิเคราะห์ผลลัพ ธ์ที่ได้จากการจัดโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ประจาปีงบประมาณ
3.2 จั ด ท า (ร่ า ง) โครงการบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ์ บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณ
1) ศึกษาสาระสาคัญเกี่ยวกับการนาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในองค์กร
2) ศึกษาตัวอย่างการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของหน่วยงาน
ต่างๆ ในเว็บไซต์
3) วิเคราะห์หลั กการและเหตุ ผลในการจั ดโครงการบริห ารจั ดการตามเกณฑ์ บริห ารจั ดการ
องค์กร (EdPEx) ประจาปีงบประมาณ
4) กาหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ งบประมาณ
5) พิ ม พ์ (ร่า ง) โครงการบริห ารจั ด การตามเกณฑ์ บ ริห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณ
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6) เสนอ (ร่า ง) โครงการบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ์ บ ริห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริห ารจัด การตามเกณฑ์บ ริห ารจั ดการองค์กร (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
8) เสนอ (ร่า ง) โครงการบริห ารจั ด การตามเกณฑ์ บ ริห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
9) ปรับ แก้ (ร่าง) โครงการบริห ารจัดการตามเกณฑ์บริห ารจัด การองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
10) เสนอ (ร่าง) โครงการบริห ารจัด การตามเกณฑ์ บ ริห ารจั ด การองค์กร (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณให้รองผู้อานวยการพิจารณา
11) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 เสนอโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปีงบประมาณให้
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(2) กิจกรรมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 02
งาน ...พัฒนาระบบ... กิจกรรมหลัก ...จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx) ของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ
3.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯศึกษาสาระสาคัญเกี่ยวกับการนาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ใน
องค์กร
1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม
1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผอู้ านวยการเพื่อลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 1 ชัว่ โมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(3) กิจกรรมจัดทานโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทานโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 03
งาน ...พัฒนาระบบ... กิจกรรมหลัก ..จัดทานโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดและเผยแพร่นโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และเผยแพร่นโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ผลการทบทวนนโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บ ริห ารจัด การองค์กร
(EdPEx)
3.2 จัดทา (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) (ร่าง) นโยบายการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
1) พิมพ์ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
2) เสนอ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)ต่อผู้หัวหน้าฝ่าย
พิจารณา
3) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) นโยบายการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx)ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)ต่อผู้หั วหน้า
สานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) นโยบายการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx)ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
6) เสนอ (ร่ า ง) นโยบายการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx)ต่ อ รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
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7) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) นโยบายการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ บ ริ ห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx)ตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการเพื่อลงนามในนโยบายการดาเนินงานตาม
เกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 2 ชัว่ โมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(4) กิ จกรรมจั ด ท าแนวทางและปฏิ ทิ นการดาเนิ น งานตามเกณฑ์ บ ริหารจั ดการองค์ก ร
(EdPEx)
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 04
งาน ...พัฒนาระบบ... กิจกรรมหลัก ...จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx) ...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในการจัดทาแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษา ทบทวนแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัย
3.2 จัดทา (ร่าง) แนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
1) จัดทา (ร่าง) แนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
2) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ให้
หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ให้
รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
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3.3 เสนอแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ให้ผู้อานวยการ
เพื่อพิจารณา
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(5) กิจกรรมจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทินการดาเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

