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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดประชุมเพื่อชีแ้ จงแนวทาง ปฏิทนิ การดาเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx
ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 05
งาน ...พัฒนาระบบ... กิจกรรมหลัก ...จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทินการดาเนินงาน และเกณฑ์
EdPEx ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดประชุมชีแ้ จงแนวทาง ปฏิทินการดาเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึงวิธีการจัด ประชุมเพื่อ ชี้แจงแนวทาง ปฏิทิน การด าเนิน งาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กาหนดประเด็นการประชุม
1) ยกร่างประเด็นการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
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6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป
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
1) สรุป (ร่าง) รายงานการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
3.13 จองห้องในระบบ E-office
3.14 ประสานการสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.15 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.16 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.17 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.18 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.19 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.20 ประสานผู้เข้าประชุม
3.21 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.22 สรุปมติการประชุมแบบย่อและบันทึกข้อความแจ้งมติ
3.23 สรุปรายงานประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 7 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

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

(6) กิจกรรมทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile)
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile)
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 06
งาน ...พัฒนาระบบ... กิจกรรมหลัก ...ทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile)...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อดาเนินการทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile) ของหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง ระบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในการทบทวนโครงร่ า งองค์ ก ร (Organization Profile)
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทา (ร่าง) โครงร่างองค์กร
3.2 เสนอ (ร่าง) โครงร่างองค์กร ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3.3 ปรับแก้ (ร่าง) โครงร่างองค์กรตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
3.4 เสนอ (ร่าง) โครงร่างองค์กร ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
3.5 ปรับแก้ (ร่าง) โครงร่างองค์กรตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
3.6 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างองค์กร
1) กาหนดประเด็นการประชุม
(1) ยกร่างประเด็นการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
(1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
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(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3) ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
4) จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป
5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8) นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
9) ประสานผู้เข้าประชุม
10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม
11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
12) สรุปรายงานประชุม
(1) สรุป (ร่าง) รายงานการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 4 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

(7) กิจกรรมจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
สู่ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดประชุมสร้างความรูค้ วามเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
สู่ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 07
งาน ...พัฒนาระบบ... กิจกรรมหลัก ...จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐสู่ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อดาเนินการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กร
ภาครัฐสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
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4) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 ประสานงานเพื่อจองห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.6 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.7 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.8 ประสานผู้เข้าประชุม
3.9 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.10 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.11 สรุปรายงานประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 2 ชัว่ โมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

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

(8) กิจกรรมประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 08
งาน ...พัฒนาระบบ........................ กิจกรรมหลัก ...ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx............................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อดาเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการดาเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) และ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดเตรียมข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
3.2 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาเทียบกับเกณฑ์ EdPEx
3.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
1) กาหนดประเด็นการประชุม
(1) ยกร่างประเด็นการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
(1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
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(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3) ประสานกับฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
4) จัดทา (ร่าง) บันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป
5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8) ประสาน(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)การนัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
9) ประสานผู้เข้าประชุม
10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม
11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
12) สรุปรายงานประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

1090

1091

1092

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 11 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

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

(9) กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 09
งาน ...พัฒนาระบบ………………………. กิจกรรมหลัก ……....จัดทาแผนพัฒนาองค์กร………………………………....
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
1) กาหนดประเด็นการประชุม
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
3) จัดเตรียมการประชุม
4) จดบันทึกการประชุมและสรุปวาระการประชุม
5) จัดทารายงานการประชุมผลการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
3.2 จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร
1) จัดพิมพ์ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร
2) เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 เสนอแผนพัฒนาองค์กรต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 4 ชัว่ โมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

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

(10) กิจกรรมเสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก เสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 10
งาน ...พัฒนาระบบ.......... กิจกรรมหลัก ....เสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจาหน่วยงาน......
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการนาเสนอแผนพัฒ นาองค์กรคณะกรรมการประจาของหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จองวาระด้วยวาจา
3.2 ทาบันทึกเสนอเอกสารเข้าวาระการประชุม
3.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
3.4 เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอวาระ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 3 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

(11) กิจกรรมติด ตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒ นาองค์ก รและการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 11
งาน .......พัฒนาระบบ................. กิจกรรมหลัก ...ติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาบันทึกข้อความเพื่อติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 หมวด
3.2 รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการติดตามผลการดาเนินงาน
1) รวบรวมผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ทั้ง
7 หมวด
2) ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx
3.3 จัดทารายงานสรุปผลการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx
1) จัดทา (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
2) เสนอ (ร่าง)รายงานสรุปผลการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์ กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อหัวหน้าฝ่าย
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3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง ) รายงานสรุปผลการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานสรุปผลการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) เพื่อรายงานผลการ
ติดตามฯ (2 ครั้ง/ปี)
1) กาหนดประเด็นการประชุม
(1) ยกร่างประเด็นการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
(1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3) ประสานกับฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
4) จัดทา (ร่าง) บันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป
5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
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7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8) ประสาน(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)การนัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
9) ประสานผู้เข้าประชุม
10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม
11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
12) สรุปรายงานประชุม
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

(12) กิจกรรมจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 12
งาน ...พัฒนาระบบ....................... กิจกรรมหลัก ...จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการดาเนินงานตตามเกณฑ์ EdPEx ของแต่ละหมวด
3.2 รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของแต่ละหมวด
3.3 ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของแต่ละหมวด
3.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในภาพรวมระดับหน่วยงาน
1) จัดทา (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
2) เสนอ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPExตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง ) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) รายงานผลการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ EdPEx ข้ อ เสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
3.5 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนิน งานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) เพื่อพิจารณา
รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx (1 ครั้ง/ปี)
1) กาหนดประเด็นการประชุม
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(1) ยกร่างประเด็นการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
2) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
(1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
(2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
(3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
(4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
(5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
(6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
(7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3) ประสานกับฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
4) จัดทา (ร่าง) บันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8) ประสาน(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)การนัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
9) ประสานผู้เข้าประชุม
10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม
11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
12) สรุปรายงานประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 3 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

(13) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

1112

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 13
งาน ...พัฒนาระบบ... กิจกรรมหลัก ...เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์
EdPEx ของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx จากมหาวิทยาลัย
หรือจากหน่วยงานภายนอก
1) เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อสนับสนุนการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx จาก
มหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานภายนอก
2) เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์
EdPEx จากมหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานภายนอก
3) เตรียมสถานที่เพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx จากมหาวิทยาลัย
หรือจากหน่วยงานภายนอก
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

(14) กิจกรรมประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช.............. นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – SD - 14
งาน ...พัฒนาระบบ... กิจกรรมหลัก ...ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อดาเนินการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบผลการดาเนินงานตัวชี้วัด ตามกระบวนการบริห ารจัดการตามเกณฑ์บ ริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)
3.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์
บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
3.3 จัดทา (ร่าง) แบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
1) กาหนดกรอบการประเมิน/ประเด็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)
2) จัดทา (ร่าง) การประเมิน/ประเด็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)
3) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
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5) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ให้
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
6) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการบริห ารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
7) เสนอแบบประเมิ น กระบวนการบริห ารจั ด การตามเกณฑ์ บ ริห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx)
ต่อรองผู้อานวยการเห็นชอบ
3.4 สาเนา และแจกแบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
3.5 รวบรวม ลงรหัสแบบประเมิน และกรอกข้อมูลการประเมินลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
3.6 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
3.7 รายงานสรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
ต่อผู้อานวยการ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ - 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

5.10.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน Standard Operating Procedure (SOP)
SOP.....งานพัฒนาระบบ.......
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช................... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร SOP – AC - PQ – SD
ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ....... งาน .........พัฒนาระบบ.....................................................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานพัฒนาระบบ
1.2 เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานพัฒนาระบบ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง ระบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในงานพั ฒ นาระบบ ตลอดจนหน่ ว ยงานและ
ผู้รับ ผิด ชอบที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง ซึ่ง ประกอบด้ว ยงานตาม WI-AC-PQ–SD-01, WI-AC-PQ–SD-02,
WI-AC-PQ–SD-03, WI-AC-PQ–SD-04, WI-AC-PQ–SD-05 , WI-AC-PQ–SD-06 , WI-AC-PQ–SD-07 ,
WI-AC-PQ–SD-08, WI-AC-PQ–SD-09, WI-AC-PQ–SD-10, WI-AC-PQ–SD-11, WI-AC-PQ–SD-12,
WI-AC-PQ–SD-13, และ WI-AC-PQ–SD-14 ดังนี้
2.1 WI-AC-PQ–SD-01 จัดทาโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณ
2.2 WI-AC-PQ–SD-02 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
2.3 WI-AC-PQ–SD-03 จัดทานโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
2.4 WI-AC-PQ–SD-04 จั ดท าแนวทางและปฏิ ทิ นการด าเนิ นงานตามเกณฑ์ บริ หารจั ดการองค์ กร
(EdPEx)
2.5 WI-AC-PQ–SD-05 จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทินการด าเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
2.6 WI-AC-PQ–SD-06 ทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile)
2.7 WI-AC-PQ–SD-07 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
2.8 WI-AC-PQ–SD-08 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
2.9 WI-AC-PQ–SD-09 จัดทาแผนพัฒนาองค์กร
2.10 WI-AC-PQ–SD-10 เสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
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2.11 WI-AC-PQ–SD-11 ติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและการดาเนินงานตามเกณฑ์
EdPEx
2.12 WI-AC-PQ–SD-12 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
2.13 WI-AC-PQ–SD-13 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
2.14 WI-AC-PQ–SD-14 ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัง้ แต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 จัดทาโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปีงบประมาณ มี
ขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 ทบทวนโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณ
3.1.2 จัดทา (ร่าง) โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณ
3.1.3 เสนอโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจาปี
งบประมาณให้ผอู้ านวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.2.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ
3.2.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.2.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม
3.3 จัดทานโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ผลการทบทวนนโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)
3.3.2 จัดทา (ร่าง) นโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) (ร่าง)
นโยบายการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
3.3.3 จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผอู้ านวยการเพื่อลงนามในนโยบายการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
3.4 จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.4.1 ศึกษา ทบทวนแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัย
3.4.2 จัดทา (ร่าง) แนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
3.4.3 เสนอแนวทางและปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามเกณฑ์ บ ริ ห ารจั ด การองค์ กร (EdPEx) ให้
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
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3.5 จัดประชุมเพื่อชีแ้ จงแนวทาง ปฏิทนิ การดาเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.5.1 กาหนดประเด็นการประชุม
3.5.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
3.5.3 ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.5.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป
3.5.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.5.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.5.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.5.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.5.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.5.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.5.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ (ร่าง) บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.5.12 สรุปรายงานประชุม
3.5.13 จองห้องในระบบ E-office
3.5.14 ประสานการสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.5.15 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.5.16 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.5.17 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.5.18 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.5.19 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.5.20 ประสานผู้เข้าประชุม
3.5.21 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.5.22 สรุปมติการประชุมแบบย่อและบันทึกข้อความแจ้งมติ
3.5.23 สรุปรายงานประชุม
3.6 ทบทวนโครงร่างองค์กร (Organization Profile) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.6.1 จัดทา (ร่าง) โครงร่างองค์กร
3.6.2 เสนอ (ร่าง) โครงร่างองค์กร ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3.6.3 ปรับแก้ (ร่าง) โครงร่างองค์กรตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
3.6.4 เสนอ (ร่าง) โครงร่างองค์กร ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
3.6.5 ปรับแก้ (ร่าง) โครงร่างองค์กรตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
3.6.6 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงร่างองค์กร
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3.7 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.7.1 กาหนดประเด็นการประชุม
3.7.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
3.7.3 ประสานงานเพื่อจองห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.7.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.7.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.7.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.7.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.7.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.7.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.7.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.7.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและบันทึกข้อความแจ้งมติ
3.7.12 สรุปรายงานประชุม
3.8 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.8.1 จัดเตรียมข้อมูลผลการดาเนินงานของในปีที่ผ่านมา
3.8.2 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาเทียบกับเกณฑ์ EdPEx
3.8.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
3.9 จัดทาแผนพัฒนาองค์กร มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.9.1 จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
3.9.2 จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร
3.9.3 เสนอแผนพัฒนาองค์กรต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.10 เสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจาหน่วยงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.10.1 จองวาระด้วยวาจา
3.10.2 ทาบันทึกเสนอเอกสารเข้าวาระการประชุม
3.10.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
3.10.4 เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอวาระ
3.11 ติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx มีขนั้ ตอน
ดังนี้
3.11.1 จัด ท าบั น ทึกข้อ ความเพื่ อ ติด ตามผลการด าเนิน การตามแผนพั ฒ นาองค์กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 หมวด
3.11.2 รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการติดตามผลการดาเนินงาน
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3.11.3 จั ดทารายงานสรุปผลการติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒ นาองค์กร และการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
3.11.4 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ บ ริห ารจั ด การองค์ ก ร (EdPEx) เพื่ อ
รายงานผลการติดตามฯ
3.12 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.12.1 จัดทาบันทึกขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการดาเนินงานตตามเกณฑ์ EdPEx ของแต่
ละหมวด
3.12.2 รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของแต่ละหมวด
3.12.3 ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของแต่ละหมวด
3.12.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในภาพรวมระดับหน่วยงาน
3.12.5 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ บ ริห ารจั ด การองค์ กร (EdPEx) เพื่ อ
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
3.13 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.13.1 เตรีย มข้อ มู ล เพื่อ สนั บ สนุ น การตรวจติด ตามการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ EdPEx จาก
มหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานภายนอก
3.14 ประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.14.1 ตรวจสอบผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหาร
จัดการองค์กร (EdPEx)
3.14.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานตัวชี้วัดตามกระบวนการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)
3.14.3 จัดทา (ร่าง) แบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
3.14.4 สาเนา และแจกแบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx)
3.14.5 รวบรวม ลงรหัสแบบประเมิน และกรอกข้อมูลการประเมินลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
3.14.6 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการ
องค์กร (EdPEx)
3.14.7 รายงานสรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร
(EdPEx) ต่อผู้อานวยการ
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 52 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 4 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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5.11 งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO
5.11.1 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน

บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO

ชื่อ

นางสาวลักขณา

นามสกุล

ฝ่าย

แผนงาน และประกันคุณภาพ

งาน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ

นางสาวจิตรานุช

.

นาคกล่อม

รหัสเอกสาร JD - AC - PQ - QM

บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO

นามสกุล

สรุปมีกิจกรรมหลัก

เวสา

14

กิจกรรม

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

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานได้รับทราบขอบเขต หน้าที่ และแนวทางการพัฒนาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถดาเนินงานได้ครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 จัดอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อกาหนดของ
ISO 9001:2008
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.1.1 ประสานกับวิทยากร
2.1.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
2.1.3 จองห้องประชุม
2.1.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่าน
ระบบ e-office เชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้า
รับการอบรม
2.1.5 จัดทาบันทึกข้อความผ่าน
ระบบ e-office เพื่อขออนุมัตอิ าหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
2.1.6 จัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม/ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1
หนังสือเชิญวิทยากร
1
1
บันทึกข้อความ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
10
15
15
15
-

วัน
-

1

บันทึกข้อความ

15

-

-

1

เอกสารประกอบการอบรบ
ISO 9001:2008

-

2

-

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.1.7 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร
จากภายนอก

2.2 จัดอบรม Internal
Audit ISO 9001:2008
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

รายละเอียดกิจกรรม

- มาตรฐานการอบรมข้อกาหนด ISO
9001:2008 กาหนดไว้ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 14 ชั่วโมง
2.1.8 จัดทารายงานผลการจัด
- จัดทารายงานผลการจัดอบรมสร้างความรู้
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO
เกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO
9001:2008
9001:2008 เสนอผู้บริหารรับทราบ - เสนอผู้บริหารรับทราบ
2.1.9 จัดเก็บเข้าแฟ้ม
รวม
2.2.1 ประสานกับวิทยากร
2.2.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
2.2.3 จองห้องประชุม
2.2.4 จัดทาบันทึกจัดทาบันทึก
ข้อความผ่านระบบ e-office เชิญ
ฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการอบรม
2.2.5 จัดทาบันทึกข้อความผ่าน
ระบบ e-office เพื่อขออนุมัตอิ าหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
2.2.6 จัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม/ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
2.2.7 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร
จากภายนอก

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

1

รายงานผลการจัดอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO
9001:2008

1
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2

-

1

-

5
15
10

4
-

2
-

-

-

1
1
1

หนังสือเชิญวิทยากร
บันทึกข้อความ

15
15
15

1

บันทึกข้อความ

15

-

-

1

เอกสารประกอบการ
Internal Audit ISO
9001:2008

-

2

-

-

-

1

1

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

2.3 จัดทาประกาศ
แต่งตัง้ Auditor
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.2.8 จัดทารายงานผลการจัด
- จัดทารายงานผลการจัดอบรม Internal
อบรม Internal Audit ISO 9001 :
Audit ISO 9001 : 2008
2008 พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ - เสนอผู้บริหารรับทราบ
2.2.9 จัดเก็บเข้าแฟ้ม
รวม
2.3.1 รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่
- รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรม
ผ่านการอบรม Internal Audit ISO Internal Audit ISO 9001 : 2008
9001 : 2008
- ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของรายชื่อ
2.3.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศแต่งตัง้ - จัดพิมพ์ (ร่าง) ประกาศแต่งตัง้ Auditor
Auditor
2.3.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศแต่งตัง้
Auditor ให้ผู้บริหารพิจารณาพร้อม
ลงนาม
2.3.4 เผยแพร่ประกาศแต่งตัง้ ตัว
Auditor ให้ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
2.3.5 จัดเก็บประกาศแต่งตัง้
Auditor เข้าแฟ้มเพื่อใช้ในการตรวจ
ติดตามภายนอก
รวม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
รายงานผลการจัดอบรม
Internal Audit ISO 9001 :
2008
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
-

5
15
30

4
-

1
-

15
5

-

-

1

5

-

-

1

5

-

-

-

1

-

1

รายชื่อบุคลากรที่ผ่านการ
อบรม Internal Audit ISO
9001 : 2008

1

(ร่าง) ประกาศแต่งตัง้
Auditor
ประกาศแต่งตัง้ Auditor

1

สัดส่วน

100

100
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กิจกรรมหลัก
2.4 จัดทาประกาศ
แต่งตัง้ ตัวแทนฝ่าย
บริหาร (QMR)
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.4.1 จัดประชุมเพื่อคัดเลือก
- จัดทาบันทึกข้อความเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนฝ่าย ประชุม
บริหาร (QMR)
- จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ร่วมกับ
ผู้บริหาร
2.4.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศแต่งตัง้
ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

พิมพ์ (ร่าง) ประกาศแต่งตัง้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร
(QMR)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
บันทึกข้อความเชิญ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2
-

1

(ร่าง) ประกาศแต่งตัง้
ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

15

-

-

2.4.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศตั้ง
ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ให้
ผู้บริหารลงนาม

1

ประกาศแต่งตัง้ ตัวแทนฝ่าย
บริหาร(QMR)

5

-

-

2.4.4 เผยแพร่ประกาศแต่งตัง้
ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ให้ฝา่ ย
ต่าง ๆ ทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ
เช่น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

1

15

-

-

2.4.5 จัดเก็บประกาศแต่งตัง้
ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) เข้าแฟ้ม
เพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก

1

5

-

-

40

2

-

รวม

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก
2.5 จัดทาประกาศ
นโยบายคุณภาพ
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.6 จัดทาประกาศ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.5.1 จัดประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นในการกาหนดนโยบาย
คุณภาพของหน่วยงานเพื่อจัดทา
ประกาศนโยบายคุณภาพร่วมกับ
ผู้บริหาร
2.5.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศ
นโยบายคุณภาพ
2.5.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศนโยบาย
คุณภาพ ให้ผู้บริหารตรวจสอบ
พร้อมลงนาม
2.5.4 เผยแพร่ประกาศนโยบาย
คุณภาพ ให้ฝา่ ยต่าง ๆ ทราบ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
2.5.5 จัดเก็บประกาศนโยบาย
คุณภาพเข้าแฟ้มเพื่อใช้ในการตรวจ
ติดตามภายนอก

- จัดทาบันทึกข้อความเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประชุม
- จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการ
กาหนดนโยบายคุณภาพของหน่วยงานร่วมกับ
ผู้บริหาร

รวม
2.6.1 รวบรวมวัตถุประสงค์คุณภาพ - รวบรวมวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละ
ของแต่ละฝ่าย เพื่อนามาจัดทา
ฝ่าย
ประกาศ
- ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของรายชื่อ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
บันทึกข้อความ

1

15

-

-

5

-

-

1

5

-

-

1

5

-

-

1

30
15

3
-

-

1

(ร่าง) ประกาศนโยบาย
คุณภาพ
ประกาศนโยบายคุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3
-

วัตถุประสงค์คุณภาพของแต่
ละฝ่าย

สัดส่วน

100
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.6.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
2.6.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศ
วัตถุประสงค์คุณภาพให้ผู้บริหาร
ตรวจสอบพร้อมลงนาม
2.6.4 เผยแพร่ประกาศ
วัตถุประสงค์คุณภาพ ให้ฝา่ ยต่าง ๆ
ทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์
2.6.5 5 จัดเก็บประกาศ
วัตถุประสงค์คุณภาพเข้าแฟ้มเพื่อใช้
ในการตรวจติดตามภายนอก

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
(ร่าง) ประกาศวัตถุประสงค์
คุณภาพ
1
ประกาศวัตถุประสงค์
คุณภาพ

5

-

-

1

5

-

-

1

5

-

-

1

45
-

1

-

-

-

1

15

-

-

รวม
2.7 จัดทาคู่มือคุณภาพ
(QM)
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.7.1 รวบรวมข้อมูลประวัติ ความ
เป็นมา โครงสร้าง จานวนบุคลากร
ของหน่วยงาน
2.7.2 จัดทา (ร่าง) คู่มือคุณภาพ
(QM)
2.7.3 นาเสนอ (ร่าง) คู่มือคุณภาพ
(QM) ต่อ QMR และให้ผู้บริหาร
ตรวจสอบพร้อมลงนาม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

1
1

ข้อมูลประวัติ ความเป็นมา
โครงสร้าง จานวนบุคลากร
ของหน่วยงาน
(ร่าง) คู่มอื คุณภาพ (QM)

สัดส่วน

100

1136

กิจกรรมหลัก

2.8 จัดทาคู่มือขั้นตอน
การดาเนินงาน (QPMR) หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.7.4 จัดเก็บคู่มอื คุณภาพเข้าแฟ้ม
เพื่อขึ้นทะเบียนแม่บท

- จัดเก็บคู่มอื คุณภาพเข้าแฟ้ม
- นาข้อมูลขึ้นทะเบียนแม่บท
รวม
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(QP-MR)
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน (QP-MR)

2.8.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(QP-MR)
2.8.2 จัดทา (ร่าง) คู่มอื ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน (QP-MR)
2.8.3 นาเสนอ (ร่าง) คู่มือขั้นตอน
การดาเนินงาน (QP-MR) ต่อ QMR
และผู้อานวยการพิจารณาลงนาม
2.8.4 จัดเก็บคู่มอื ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน (QP-MR) เข้าแฟ้มเพื่อ
เข้าสูก่ ระบวนการควบคุมเอกสาร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
ทะเบียนแม่บท

20
-

1
3

1
-

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1
1
1
1

20
10
15
15
15

3
-

1
-

1

ข้อมูลขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(QP-MR)

1

(ร่าง) คู่มอื ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน (QP-MR)
คู่มอื ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(QP-MR)

1

รวม
2.9 จัดอบรมวิธีการ
เขียนคู่มือปฏิบัตงิ าน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.9.1 ประสานกับวิทยากร
2.9.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
2.9.3 จองห้องประชุม
2.9.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่าน
ระบบ e-office เชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้า
รับการอบรม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

หนังสือเชิญวิทยากร
บันทึกข้อความ

สัดส่วน

100

100

1137

กิจกรรมหลัก

2.10 จัดทาคู่มือ
ปฏิบัตงิ านของแต่ละ
ฝ่ายงาน (QP) และ
รวบรวมเอกสารแนบ/
แบบฟอร์ม/คู่มอื การใช้
ระบบที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัตงิ าน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.9.5 จัดทาบันทึกข้อความผ่าน
ระบบ e-office ขออนุมัติอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
2.9.6 จัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม/ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
2.9.7 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร
จากภายนอก
2.9.8 จัดทารายงานผลการจัด
- จัดทารายงานผลการจัดวิธีการเขียนคู่มือ
อบรมวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัตงิ าน
พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ
- เสนอผู้บริหารรับทราบ
2.9.9 จัดเก็บเข้าแฟ้ม
รวม
2.10.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านของ ของแต่ละฝ่าย (QP)
แต่ละฝ่าย (QP)
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขัน้ ตอนการ
ปฏิบัตงิ านของแต่ละฝ่าย (QP)
2.10.2 จัดทา (ร่าง) คู่มอื ขัน้ ตอน
การปฏิบัตงิ านของแต่ละฝ่าย (QP)
พร้อมรวบรวมเอกสารแนบ/
แบบฟอร์ม/คู่มอื การใช้ระบบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ าน

- จัดทา (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของแต่
ละฝ่าย (QP)
- รวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คู่มอื การ
ใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
บันทึกข้อความ

1

เอกสารประกอบการอบรม
วิธีการเขียนคู่มือปฏิบัตงิ าน

1
1

รายงานผลการจัดวิธีการ
เขียนคู่มือปฏิบัตงิ าน

1
1

ข้อมูลขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
ของแต่ละฝ่าย (QP)

1

(ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ของแต่ละฝ่าย (QP) เอกสาร
แนบแบบฟอร์ม/คู่มอื การใช้
ระบบที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

-

2

-

-

3

-

-

1

-

5
15
-

3

1
-

-

-

2

สัดส่วน

100

1138

กิจกรรมหลัก

2.11 จัดทาทะเบียน
แม่บท และใบแจกจ่าย
เอกสารเพื่อควบคุม
เอกสาร
หน่วยนับ : ครัง้
2 ครั้งต่อปี
(16QP*50*2)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2.10.3 นาเสนอ (ร่าง) คู่มือขั้นตอน
1
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของ
การปฏิบัตงิ านของแต่ละฝ่าย (QP)
แต่ละฝ่าย (QP) เอกสาร
ต่อ QMR และผู้อานวยการ
แนบแบบฟอร์ม/คู่มอื การใช้
พิจารณาลงนาม
ระบบที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัตงิ าน
2.10.4 จัดทาสาเนาคู่มอื ขัน้ ตอน
1
คู่มอื ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
การปฏิบัตงิ านของแต่ละฝ่าย (QP)
ของแต่ละฝ่าย (QP) เอกสาร
ที่ผ่านการลงนามเสร็จเรียบร้อย
แนบแบบฟอร์ม/คู่มอื การใช้
แล้วเพื่อรวบรวม
ระบบที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัตงิ าน
2.10.5 จัดส่งคู่มือขั้นตอนการ
จัดส่งคู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของแต่ละฝ่าย
1
ปฏิบัตงิ านของแต่ละฝ่าย (QP)
(QP) เอกสารแนบแบบฟอร์ม/คู่มอื การใช้ระบบ
เอกสารแนบแบบฟอร์ม/คู่มอื การใช้ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ าน ให้กับ DCC เพื่อ
ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ าน รวบรวมเก็บเข้าแฟ้มและเข้าสูก่ ระบวนการ
ควบคุมเอกสาร
รวม
2.11.1 รวบรวมคูม่ อื ปฏิบัตงิ าน
- รวบรวมคูม่ อื ปฏิบัตงิ าน แบบฟอร์ม และ
2*16 คู่มอื ปฏิบัตงิ าน แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม และเอกสารของฝ่าย
เอกสารของฝ่ายต่าง ๆ
และเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ
ต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ถูกต้อง
2.11.2 เสนอ (ร่าง) คู่มือปฏิบัตงิ าน
2*16 คู่มอื ปฏิบัตงิ าน
ต่อ QMR และ ผู้บริหารตรวจสอบ
และลงนามเอกสาร
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

5

-

-

5

-

-

25
-

3
1

2
1

40

2

-

สัดส่วน

100

1139

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.11.3 ขึน้ ทะเบียนในแบบฟอร์ม
ทะเบียนแม่บทและแบบฟอร์มใบ
แจกจ่าย

รายละเอียดกิจกรรม
- นาคู่มอื คุณภาพ (QM) คู่มอื ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน (QP-MR) และคู่มอื ปฏิบัตงิ าน (QP)
พร้อมเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ ขึน้ ทะเบียนใน
แบบฟอร์มทะเบียนแม่บท
- ขึน้ ทะเบียนแบบฟอร์มใบแจกจ่ายเอกสาร
- ดาเนินการควบคุมเอกสาร

2.11.4 จัดทาสาเนาคู่มอื ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน (QP-MR) และคู่มอื
ปฏิบัตงิ าน (QP) และเอกสารของ
ฝ่ายต่าง ๆ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2*16 แบบฟอร์มทะเบียนแม่บท
และแบบฟอร์มใบแจกจ่าย
เอกสาร

2*16

2.11.5 แจกจ่ายสาเนา ให้กับ
ผู้บริหาร QMR และผู้รับผิดชอบแต่
ละฝ่ายงานตรวจสอบพร้อมลงนาม
รับเอกสาร

- แจกจ่ายสาเนาคู่มอื ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(QP) คู่มอื ปฏิบัตงิ านและเอกสารของฝ่ายต่าง
ๆ พร้อมลงนามรับเอกสารในแบบฟอร์ม
แจกจ่าย

2*16

2.11.7 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
เอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ใน
การตรวจติดตามภายนอก

จัดเก็บทะเบียนแม่บท ใบแจกจ่ายเอกสารเข้า
แฟ้มเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ในการ
ตรวจติดตามภายนอก

2*16

สาเนาคู่มอื ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน (QP-MR) และ
คู่มอื ปฏิบัตงิ าน (QP) และ
เอกสารของฝ่ายต่าง ๆ

แฟ้มทะเบียนแม่บท และใบ
แจกจ่ายเอกสาร

รวม
2.12 ตรวจติดตาม
ภายใน Internal Audit
ISO 9001:2008

2.12.1 จัดทาแผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในประจาปี Internal
Audit ISO 9001:2008

2

แผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในประจาปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
1

40

2

-

40

2

-

40

2

-

40
10

5
-

3
-

สัดส่วน

100

1140

กิจกรรมหลัก
หน่วยนับ : ครัง้
2 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.12.2 จัดทาบันทึกข้อความแจ้ง
กาหนดการตรวจติดตามภายใน
Internal Audit ISO 9001:2008 กับ
ผู้บริหาร QMR และฝ่ายที่รับตรวจ
พร้อมแนบแผนการตรวจ

- พิมพ์บันทึกข้อความผ่านระบบ e-office
แจ้งกาหนดการ
- แนบแผนการตรวจเพื่อให้ฝา่ ยงานเข้ารับการ
ตรวจ ตามเวลาที่กาหนด

2.12.3 รวบรวมผลการตรวจ
ติดตามภายใน Internal Audit ISO
9001:2008 จากฝ่ายต่างๆ
(3ฝ่าย*10)

- รวบรวมผลการตรวจติดตามจากฝ่ายต่าง ๆ
ที่ดาเนินการตรวจติดตามเพื่อนาเข้าในการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
บันทึกข้อความ

2*3

- ผลผลการตรวจติดตาม
จากฝ่ายต่าง ๆ

รวม
2.13 ประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหาร
หน่วยนับ : ครัง้
2 ครั้งต่อปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
-

-

1

-

40

1

-

2.13.1 จัดทาบันทึกข้อความผ่าน
ระบบ e-office เชิญประชุม

2

บันทึกข้อความ

30

-

-

2.13.2 ดาเนินการจัดประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหาร

2

ผลผลการตรวจติดตามจาก
ฝ่ายต่าง ๆ

-

4

-

2.13.3 จัดทารายงานการประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหาร

2

รายงานการประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหาร

-

2

-

2.13.4 เสนอรายงานการประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหารต่อ ผู้บริหาร
ตรวจสอบและลงนาม

2

20

-

-

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.13.5 จัดเก็บรายงานการประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจติดตาม
ภายนอก

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
-

2

20

-

1
-

2
2

บันทึกข้อความ

30
30

-

-

2

บันทึกข้อความ

30

-

-

2

เอกสารประกอบการตรวจ
ติดตาม
ผลการตรวจประเมินจาก
ผู้ตรวจ

-

4

-

-

-

2

รวม
2.14 รับการตรวจ
ติดตามจากภายนอก
(Document Review and
Assossment)
หน่วยนับ : ครัง้
2 ครั้งต่อปี

2.14.1 ประสานงานกับผู้ตรวจ
ประเมิน
2.14.2 จองห้องประชุม
2.14.3 จัดทาบันทึกข้อความผ่าน
ระบบ e-office แจ้งผู้บริหาร QMR
และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับการตรวจจากหน่วยงาน
ภายนอก
2.14.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่าน
ระบบ e-office ขออนุมัติอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
2.14.5 จัดเตรียมเอกสารสาหรับรับ
การตรวจติดตามจากภายนอก
2.14.6 เข้ารับการตรวจประเมินจาก - เข้ารับการตรวจติดตามภายนอก
หน่วยงานภายนอกและรับฟังผล
- รับฟังรายงานผลการตรวจประเมินจาก
การตรวจประเมิน
ผู้ตรวจ

2

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.14.7 จัดเก็บผลการตรวจประเมิน
เข้าแฟ้มเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2

รวม
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ตดิ ต่อ
3.1 วิทยากร
3.2 วิทยากร
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 วิทยากร
3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 ผู้ตรวจประเมินจากภายนอก

เรื่องที่ต้องติดต่อ
เป็นวิทยากรอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO 9001:2008
เป็นวิทยากรอบรม Internal Audit ISO 9001:2008
เป็นวิทยากรอบรมวิธีการเขียนคู่มอื ปฏิบัตงิ าน
รับการตรวจติดตาม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
5

6
3

2
19

สัดส่วน

100

ความถี่
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
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4. คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒกิ ารศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน

5

นาที/ .....3...... ชั่วโมง/

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

19

วัน

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ
ผู้อนุมัติ
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1145

5.11.2 กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
(1) กิจกรรมจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO 9001 : 2008
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO 9001 : 2008
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม........ รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 01
งาน .....บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO.... กิจกรรมหลัก ...จัดอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดของ ISO 9001 : 2008...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดของ ISO 9001:2008
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO
9001:2008
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนด
ของ ISO 9001:2008 ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประสานกับวิทยากร
3.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
3.3 จองห้องประชุม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการอบรม
3.5 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เพื่อขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.6 จัดทาเอกสารประกอบการอบรม/ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
3.7 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก
3.8 จัดทารายงานผลการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO 9001:2008
เสนอผู้บริหารรับทราบ
1) จัดทารายงานผลการจัดอบรมสร้าง
2) เสนอผู้บริหารรับทราบ
3.9 จัดเก็บเข้าแฟ้ม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 4 ชัว่ โมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

(2) กิจกรรมจัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 02
งาน ....บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO... กิจกรรมหลัก ..จัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดอบรม Internal Audit ISO 9001:2008
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดอบรม Internal Audit ISO 9001:2008
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดอบรม Internal Audit ISO 9001:2008 ตลอดจน
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประสานกับวิทยากร
3.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
3.3 จองห้องประชุม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการอบรม
3.5 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เพื่อขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.6 จัดทาเอกสารประกอบการอบรม/ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
3.7 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก
3.8 จัดทารายงานผลการจัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008 พร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ
1) จัดทารายงานผลการจัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008
2) เสนอผู้บริหารรับทราบ
3.9 จัดเก็บเข้าแฟ้ม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

1150

1151

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 4 ชัว่ โมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

(3) กิจกรรมจัดทาประกาศแต่งตั้ง Auditor

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาประกาศแต่งตัง้ Auditor
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 03
งาน ....บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO...... กิจกรรมหลัก ......จัดทาประกาศแต่งตั้ง Auditor..............
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาประกาศแต่งตั้ง Auditor
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาประกาศแต่งตั้ง Auditor
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาประกาศแต่งตั้ง Auditor ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่ผา่ นการอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008
1) รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่ผา่ นการอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008
2) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายชื่อ
3.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศแต่งตั้ง Auditor
1) จัดพิมพ์ (ร่าง) ประกาศแต่งตั้ง Auditor
3.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศแต่งตั้ง Auditor ให้ผบู้ ริหารพิจารณาพร้อมลงนาม
3.4 เผยแพร่ป ระกาศแต่ ง ตั้ ง ตั ว Auditor ให้ ฝ่ า ยต่ า ง ๆ ทราบ ตามช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่น ติ ด บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
3.5 จัดเก็บประกาศแต่งตั้ง Auditor เข้าแฟ้มเพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 1 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

(4) กิจกรรมจัดทาประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาประกาศแต่งตัง้ ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 04
งาน ..บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO.. กิจกรรมหลัก ..จัดทาประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร
(QMR)
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในการจัด ท าประกาศแต่งตั้งตั วแทนฝ่ายบริห าร (QMR)
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
1) จัดทาบันทึกข้อความเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องประชุม
2) จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ร่วมกับผูบ้ ริหาร
3.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
1) พิมพ์ (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
3.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ให้ผู้บริหารลงนาม
3.4 เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ให้ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
3.5 จัดเก็บประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) เข้าแฟ้มเพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 2 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

(5) กิจกรรมจัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 05
งาน ..บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO.......... กิจกรรมหลัก ....จัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ..........
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ ตลอดจนหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกาหนดนโยบายคุณภาพของหน่วยงานเพื่อจัดทาประกาศ
นโยบายคุณภาพร่วมกับผูบ้ ริหาร
1) จัดทาบันทึกข้อความเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องประชุม
2) จั ด ประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ในการก าหนดนโยบายคุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานร่ว มกั บ
ผู้บริหาร
3.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศนโยบายคุณภาพ
3.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศนโยบายคุณภาพ ให้ผบู้ ริหารตรวจสอบพร้อมลงนาม
3.4 เผยแพร่ป ระกาศนโยบายคุ ณ ภาพ ให้ ฝ่ า ยต่ า ง ๆ ทราบ ตามช่อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น ติ ด บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
3.5 จัดเก็บประกาศนโยบายคุณภาพเข้าแฟ้มเพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 3 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

(6) กิจกรรมจัดทาคู่มือคุณภาพ (QM)

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 06
งาน ..บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO......... กิจกรรมหลัก ....จัดทาประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ.....
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึง ระบบและวิธีก ารปฏิบั ติ ง านในการจั ด ท าประกาศวั ต ถุ ป ระสงค์คุ ณ ภาพ ตลอดจน
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.รวบรวมวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละฝ่าย เพื่อนามาจัดทาประกาศ
3.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ
3.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพให้ผู้บริหารตรวจสอบพร้อมลงนาม
3.4 เผยแพร่ประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ ให้ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
3.5 จัดเก็บประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพเข้าแฟ้มเพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 45 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

(7) กิจกรรมจัดทาคู่มือคุณภาพ (QM)

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือคุณภาพ (QM)
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 07
งาน ..บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO.......... กิจกรรมหลัก ....จัดทาคู่มือคุณภาพ (QM)..................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาคู่มือคุณภาพ (QM)
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือคุณภาพ (QM)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือคุณภาพ (QM) ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมข้อมูลประวัติ ความเป็นมา โครงสร้าง จานวนบุคลากรของหน่วยงาน
3.2 จัดทา (ร่าง) คูม่ ือคุณภาพ (QM)
3.3 นาเสนอ (ร่าง) คูม่ ือคุณภาพ (QM) ต่อ QMR และให้ผบู้ ริหารตรวจสอบพร้อมลงนาม
3.4 จัดเก็บคูม่ ือคุณภาพเข้าแฟ้มเพื่อขึ้นทะเบียนแม่บท
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

(8) กิจกรรมจัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 08
งาน ..บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO.......... กิจกรรมหลัก ..จัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR) ตลอดจน
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
3.2 จัดทา (ร่าง) คูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
3.3 นาเสนอ (ร่าง) คูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR) ต่อ QMR และผู้อานวยการพิจารณาลงนาม
3.4 จัดเก็บคูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR) เข้าแฟ้มเพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมเอกสาร
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

(9) กิจกรรมจัดอบรมวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 09
งาน ..บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO.......... กิจกรรมหลัก ....จัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน..........
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ งระบบและวิธีการปฏิ บั ติ งานในการจั ด อบรมวิธีก ารเขีย นคู่มื อ ปฏิบั ติ งาน ตลอดจน
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประสานกับวิทยากร
3.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
3.3 จองห้องประชุม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการอบรม
3.5 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เพื่อขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.6 จัดทาเอกสารประกอบการอบรม/ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
3.7 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก
3.8 จัดทารายงานผลการจัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงานพร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ
1) จัดทารายงานผลการจัดวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน
2) เสนอผู้บริหารรับทราบ
3.9 จัดเก็บเข้าแฟ้ม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ - ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ

(10) กิจกรรมจัด ทาคู่ มือ ปฏิ บั ติงานของแต่ล ะฝ่ายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/
แบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP)
และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่เกีย่ วข้องในการปฏิบตั ิงาน
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 10
งาน ..บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO........ กิจกรรมหลัก ....จัดทาคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP)
และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน..........
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
(QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใช้เป็ นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP) และรวบรวม
เอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP) และ
รวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่ วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (QP)
1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (QP)
2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (QP)
3.2 จั ด ท า (ร่ า ง) คู่ มื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะฝ่ า ย (QP) พร้อ มรวบรวมเอกสารแนบ/
แบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
1) จัดทา (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (QP)
2) รวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
3.3 น าเสนอ (ร่าง) คู่ มือ ขั้น ตอนการปฏิบั ติ งานของแต่ล ะฝ่ า ย (QP) ต่อ QMR และผู้อ านวยการ
พิจารณาลงนาม
3.4 จัดทาสาเนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (QP) ที่ผ่านการลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อรวบรวม
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3.5 จัดส่งคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (QP) เอกสารแนบแบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
1) จัดส่งคู่มือขั้น ตอนการปฏิบั ติงานของแต่ละฝ่าย (QP) เอกสารแนบแบบฟอร์ม/คู่มือ การใช้
ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้กับ DCC เพื่อรวบรวมเก็บเข้าแฟ้มและเข้าสู่กระบวนการควบคุม
เอกสาร
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 25 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ

(11) กิจกรรมจัดทาทะเบียนแม่บท และใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร

