คู่มือการปฏิบัติงาน
Work Instructions

นายอรรถกฤต จันทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
งานห้องปฏิบัตกิ ารสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร WI – FHS – AS – SC – 01
งาน กิจการนักศึกษา
กิจกรรมหลัก การบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกตั้องและชัดเจนในการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา
3.2 วิเคราะห์หาแนวทางในการให้คำปรึกษา
3.3 ให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
3.4 บันทึกการให้คำปรึกษาเป็นหลักฐาน
3.5 สรุปสถิติในการให้คำปรึกษา รายเดือน
4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจำนวน 2 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 35 นาที/ 1 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน - แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คูม่ ือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย...กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม...

งาน....บริหารและสวัสดิภาพ....

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

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
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บันทึกการบริการให้คาปรึกษา

......................................................

(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้อนุมัติ

......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานบริหารและสวัสดิภาพ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS – AS – SC - 01
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
งาน บริหารและสวัสดิภาพ กิจกรรมหลัก การบริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแก่
นักศึกษา
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 รับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา
2.1.2 วิเคราะห์หาแนวทางในการให้คาปรึกษา
2.1.3 ให้คาปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
2.1.4 บันทึกการให้คาปรึกษาเป็นหลักฐาน
2.1.5 สรุปสถิติในการให้คาปรึกษา รายเดือน
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1
3.2
4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 10 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 34 วัน

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
205
20
บันทึกข้อความ 20
205
การให้
คาปรึกษา 30
205
และรายงานการ 15
บันทึกสถิติ
10
35
1
10
1
34

สัดส่วน

100 %

ความถี่

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา (ไม่รวมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ)
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร รหัสเอกสาร รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
งาน กิจการนักศึกษา กิจกรรมหลัก สอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ .................................... วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา (ไม่รวมแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ)
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับทราบข้อมูลและเบาะแสของนักศึกษา จากการแจ้งของ นักศึกษา และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
การ
พบเห็นด้วยตนเอ
- รับทราบข้อมูล และซักถามข้อเท็จจริงเบื้องต้น
3.2 ดาเนินการหรือไปในที่เกิดเหตุ/ซักถามข้อเท็จจริง เบื้องต้น
- เดินทางไปที่เกิดเหตุ
- สอบถามข้อเท็จจริง และผู้เห็นเหตุการณ์
- จดบันทึกข้อมูล
3.3 แจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ชี้แจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมตอบข้อซักถาม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความชี้แจ้งคณบดีในกรณีที่นักศึกษาทาผิดวินัย
- พิมพ์บันทึกข้อความ
3.5 ดาเนินการตามความเห็นชอบของคณบดี
- ทาบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา
- แจ้งผู้ปกครอง
- แจ้งนักศึกษาเข้ารับการสอบถามข้อเท็จจากกรรรมการสอบ
- ติดต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
- บันทึกข้อมูลจากการสอบถามข้อเท็จจริง

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

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......15....... นาที/ ........3....... ชั่วโมง/ ..........1..... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม
ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการสอดส่องดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษา
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร รหัสเอกสาร รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งาน กิจการนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

2.1 การสอดส่องดูแลความ
ประพฤติและระเบียบวินยั
นักศึกษา(ไม่รวมแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ)

2.1.1 รั บ ทราบข้ อ มู ล และเบาะแสของ - รับทราบข้อมูล และซักถามข้อเท็จจริง
นักศึกษา จากการแจ้งของ นักศึกษา และ เบือ้ งต้น
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ
พบเห็นด้วยตนเอง

- หน่วยนับ : ครั้ง

2.1.2 ด าเนิ น การหรื อ ไปในที่ เ กิ ด เหตุ / - เดินทางไปที่เกิดเหตุ
ซักถามข้อเท็จจริง เบื้องต้น
- ส อ บ ถ า ม ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ
ผู้เห็นเหตุการณ์

- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

20

ระยะเวลาที่ใช้

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที

ข้อมูล

30

ข้อมูล/จดบันทึก

3

- จดบันทึกข้อมูล
2.1.3 ชี้แจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ชี้แจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมตอบข้อซักถาม

2.1.4 จัดทาบันทึกข้อความชี้แจ้งคณบดีใน - พิมพ์บันทึกข้อความ
กรณีที่นักศึกษาทาผิดวินัย

ชั่วโมง

ข้อมูล

30

บันทึกข้อความ

15

สัดส่วน
วัน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

2.1.5 ด าเนิ น การตามความเห็ น ชอบของ - ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้ ง อาจารย์ ที่
คณบดี
ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที

เอกสาร/ข้ อ มู ล /
ดาเนินงาน

ชั่วโมง

สัดส่วน
วัน

6

- แจ้งผู้ปกครอง
- แจ้ งนั ก ศึ ก ษาเข้ า รับ การสอบถามข้อ
เท็จจากกรรรมการสอบ
- ติดต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
- บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม
ข้อเท็จจริง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
กองพัฒนานักศึกษา
คลีนิกเวชภัณฑ์

เรื่องที่ต้องติดต่อ
- กิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาเข้าร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา
- ติดต่อกระเป๋ายา

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือด้านวิชาการในสถานที่ศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน - นาที/ 2 ชั่วโมง/ 29 วัน

15

3

1

2

29
ความถี่
10
10

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การให้บริการยาสามัญประจาบ้าน
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร รหัสเอกสาร รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
งาน กิจการนักศึกษา กิจกรรมหลัก การให้บริการยาสามัญประจาบ้าน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ .................................... วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการให้บริการยาสามัญประจาบ้าน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการยาสามัญประจาบ้าน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการยาสามัญประจาบ้าน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ให้บริการนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการ/กรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการ/ให้คาปรึกษาเบื้องต้น
3.2 จัดหายาที่เกี่ยวข้อง
3.3 ให้บริการยานักศึกษา
3.4 รวบรวม/จัดทาสถิติ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

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

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน กิจการนักศึกษา
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งาน กิจการนักศึกษา กิจกรรมหลัก การให้บริการยาสามัญประจาบ้าน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การให้บริการยาสามัญประจ า
บ้าน
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

กิจกรรมรอง
2.1.1 ให้บริการนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการ/กรอก
แบบฟอร์มการขอรับบริการ/ให้คาปรึกษาเบื้องต้น
2.1.2 จัดหายาที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 ให้บริการยานักศึกษา
2.1.4 รวบรวม/จัดทาสถิติ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
20
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ยาสามัญประจาบ้าน
20
ยาสามัญประจาบ้าน
20
ยาสามัญประจาบ้าน
20
ฐานข้อมูล

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
5
10
10
5
30
3

เรื่องที่ต้องติดต่อ

1
ความถี่

สัดส่วน

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน - นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions
กิจกรรมหลัก การช่วยสอน /ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – HL – 01
งาน ห้ องปฏิ บั ติ การเฉพาะสาขาวิช าการจั ดการโรงแรมและธุรกิ จที่ พั ก กิจกรรมหลั ก การช่ว ยสอน /ควบคุ มดู แลการฝึ ก
ปฏิบัติการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้การทำปฏิบัติการมีความถูกต้องปลอดภัย
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติงานช่วยสอนและดูแลการฝึกปฏิบัติการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับรายการปฏิบัติการจากอาจารย์ผู้สอนตามตารางเรียนของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ
- รับทราบ รับรายการฝึกปฏิบัติการจากอาจารย์ผู้สอนตามตารางเรียนของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3.2 ช่วยอาจารย์ผู้สอน แนะนำวิธีการใช้เครื่องมือ/ อุปกรณ์ให้ถูกต้องและดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบัติการและ
ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการหลังการเรียนการสอน
-ให้คำแนะนำเทคนิค /วิธีการใช้เครื่องมือ/ อุปกรณ์ให้ถูกต้อง
- ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบัติการ
- ตรวจเช็ คความเรี ย บร้ อยของวัส ดุ อุป กรณ์ และเครื่องมือ ทางด้ านการโรงแรมหลั งฝึ กปฏิ บั ติ ก าร หากพบว่าไม่
เรียบร้อยแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบเพื่อพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข /ปรับปรุง
4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจำนวน ดั-งเอกสารแนบ
หน่วยงาน (Flow Chart)
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 5 นาที/ 4 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน 1 แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย บริการการศึกษา

งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
FM-xx-yy

เริ่มต้น / สิน้ สุด

ขัน้ ตอน

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

กิจกรรมรอง

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

กิจกรรมหลัก การช่วยสอน /ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการ

WI-xx-yy

Work Intrucion

เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั ิการ

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง - วัน 4 ชั่วโมง 5 นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จุดเชื่อมโยง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

สายงานหลัก

การสื่อสาร

เวลา

อาจารย์ผสู้ อน
นาที

เริ่มต้น

1.

2.

รับรายการฝึ กปฏิบตั ิการจากอาจารย์
ผูส้ อนตามตารางเรียนของสาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและธุรกิจทีพ่ กั วิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ช่วยอาจารย์ผสู้ อน แนะนาวิธีการใช้
เครื่องมือ/ อุปกรณ์ให้ถกู ต้องและดูแล
ความเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบตั ิการ
และตรวจเช็คความเรียบร้อยของ
ห้องปฏิบตั ิการหลังการเรียนการสอน

สายงานย้อนกลับ

ชม.

5

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

หมายเลขดัชนีวดั

ตัวชี้วัด (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

วัน

รายการฝึ กปฏิบตั ิบตั ิการ

ความถูกต้องของรายการฝึ ก
ปฏิบตั ิการ

รายการฝึ กปฏิบตั ิการ

ร้อยละ 100 รายการฝึ ก
ปฏิบตั ิการ

บทเรียนฝึ กปฏิบตั ิการ

ความถูกต้องของการฝึ ก
ปฏิบตั ิการ

ฝึ กปฏิบตั ิการสาเร็จ

ร้อยละ 100 ฝึ กปฏิบตั ิการ
สาเร็จ

ส่งรายการ

รับรายการฝึ กปฏิบตั กิ าร

แนะนาวิธีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

4

ดูแลความเรียบร้อบในระหว่างการฝึ กปฏิบตั กิ าร

ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบตั ิการ
สิน้ สุด

รวม
หมายเหตุ

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

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน )
หัวหน้าสานักงานคณบดี

WI-XX-XX Rev : 00

ผู้ควบคุม

5

4

......................................................

(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้อนุมัติ

ตัวชี้วัด (kpi) งานช่วยสอน/ ร้อยละ 100 งานช่วย
ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการ
สอน/
ควบคุมดูแล
การฝึก
ปฏิบัติการ

......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – HL - 01
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก กิจกรรมหลัก การปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้ช่วยสอน/ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบตั ิการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
- รับทราบ รับรายการฝึกปฏิ บัติการจาก 97 รายการปฏิบัติการ
อาจารย์ ผู้ ส อนตามตารางเรี ย นของ
ทดลอง
สาขาวิชาการจัด การโรงแรมและธุรกิจ ที่
พั ก วิ ท ยาลั ย การจั ด การอุ ต สาหกรรม
บริการ
- ให้ ค า แ น ะ น า เท ค นิ ค /วิ ธี ก า ร ใช้ 97 ช่วยสอน
เครื่องมือ/ อุปกรณ์ให้ถูกต้อง
- ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยในระหว่ า งการ
ปฏิบัติการ
- ตรวจเช็ ค ความเรี ย บ ร้ อ ยของวั ส ดุ
อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ทางด้ า นการ
โรงแรมหลังฝึ ก ปฏิ บั ติ การ หากพบว่าไม่
เรียบร้อยแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบเพื่อ
พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข /ปรับปรุง
รายละเอียดกิจกรรม

2.1 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยสอน/ 2.1.1 รับ รายการฝึก ปฏิ บั ติ ก ารจากอาจารย์ผู้ ส อน
ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการ
ตามตารางเรียนของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
- หน่วยนับ : คาร้อง
ธุรกิจทีพ่ ัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี
2.1.2 ช่วยอาจารย์ผู้สอน แนะนาวิธีการใช้เครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้ถูกต้องและดูแลความเรียบร้อยในระหว่าง
การปฏิ บั ติ ก ารและตรวจเช็ ค ความเรี ย บร้ อ ยของ
ห้องปฏิบัติการหลังการเรียนการสอน

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
5

100 %

4

5
5

4
4

สัดส่วน

56

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางาน : มีประสบการณ์การทางานด้านการโรงแรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 5 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 56 วัน
ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions
กิจกรรมหลัก การเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในตารางเรียน
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – HL – 02
งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิช าการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พั ก กิจกรรมหลัก การจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนในตารางเรียน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในตารางเรียน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติงานเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 แจกแบบฟอร์มการขอเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการพร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอกรายละเอียด
- แจกแบบฟอร์มการขอเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการพร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอกรายละเอียดการขอเตรียมชุดฝึก
ปฏิบัติการและส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
3.2 รับแบบฟอร์มและตรวจสอบรายการชุดฝึกปฏิบัติการ
- ตรวจสอบรายการชุดฝึกปฏิบัติการตามแบบฟอร์มที่ได้รับ
* กรณีทรี่ ายการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อม/ครบถ้วน ดำเนินการจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ
* กรณีที่รายการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่พร้อม/ไม่ครบถ้วน แจ้งเรื่องย้อนกลับไปยังอาจารย์ผู้สอน
3.3 ดำเนินการจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการให้กับอาจารย์ผู้สอน
- เตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ ดังนี้
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
- จัดเตรียมวัตถุดิบ
- จัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ฝึกปฏิบัติการ
4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
บ (Flow Chart)

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจำนวน 3 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 30 นาที/ 3 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน 1 แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย บริการการศึกษา

งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
FM-xx-yy

เริ่มต้น / สิน้ สุด

ขัน้ ตอน

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

กิจกรรมรอง

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

กิจกรรมหลัก งานเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสาหรับการจัดการเรียนการสอนในตารางเรียน

WI-xx-yy

Work Intrucion

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั้ง - วัน 3 ชั่วโมง 30 นาที

QM-xx-yy

i.j.k
จุดเชื่อมโยง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั ิการ

สายงานหลัก

การสื่อสาร

เวลา

อาจารย์ผสู้ อน
นาที

1.

แจกแบบฟอร์มการขอเตรียมชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการพร้อมอธิบายขัน้ ตอนการกรอก
รายละเอียด

สายงานย้อนกลับ

ชม.

10

เริ่มต้น

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีวดั

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

วัน
แบบฟอร์มขอเตรียมชุดฝึ กปฏิบตั ิการ ความถูกต้องของแบบฟอร์มขอ
เตรียมชุดฝึ กปฏิบตั ิการ

แบบฟอร์มขอเตรียมชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการ

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มขอ
เตรียมชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการ

- แบบฟอร์มขอเตรียมชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิการ
- บทเรียนฝึ กปฏิบตั ิการ

ชุดฝึ กปฏิบตั ิการ

ร้อยละ 100

ชุดฝึ กปฏิบตั ิการ

ตัวชี้วัด (kpi) ความถูกต้อง
ของชุดฝึกปฏิบัติการ

ร้อยละ 100 ชุดฝึก
ปฏิบัติการ

แจกแบบฟอร์ม
อาจารย์ผสู้ อนรับ/กรอก/ยื่น
แบบฟอร์ม ล่วงหน้า 3 วัน

2.

3.

รับแบบฟอร์มและตรวจสอบรายการ
ชุดฝึ กปฏิบตั ิการ

ดาเนินการจัดเตรียมชุดฝึ กปฏิบตั ิการ
ให้กบั อาจารย์ผสู้ อน

NO

รับแบบฟอร์ม/ตรวจสอบรายการ
ชุดฝึ กปฏิบตั กิ าร

20

YES
3

จัดเตรียมชุดฝึ กปฏิบตั กิ ารและส่งมอบ

ความถูกต้องของบทเรียนฝึ ก
ปฏิบตั ิการ

สิน้ สุด

รวม
หมายเหตุ

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

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน )
หัวหน้าสานักงานคณบดี

WI-XX-XX Rev : 00

ผู้ควบคุม

30

3

......................................................

(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้อนุมัติ

......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – HL - 02
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
กิจกรรมหลัก การจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการสาหรับการจัดการเรียนการสอนในตารางเรียน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ 2.1.1 แจกแบบฟอร์มการขอเตรียมชุดฝึก
สาหรับ การจัด การเรียนการสอน ปฏิบัตกิ ารพร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอก
ในตารางเรียน
รายละเอียด
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี
2.1.2 รับแบบฟอร์มและตรวจสอบรายการ
ชุดฝึกปฏิบัติการ

รายละเอียดกิจกรรม
- แจกแบบฟอร์มการขอเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ
พร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอกรายละเอียด
การขอเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการและส่งล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน

- ตรวจสอบรายการชุดฝึกปฏิบตั ิการตาม
แบบฟอร์มที่ได้รับ
* กรณีที่รายการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
พร้อม/ครบถ้วน ดาเนินการจัดเตรียมชุดฝึก
ปฏิบัติการ
* กรณีที่รายการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ไม่พร้อม/ไม่ครบถ้วน แจ้งเรื่องย้อนกลับไปยัง
อาจารย์ผู้สอน
2.1.3 ดาเนินการจัดเตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ เตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ ดังนี้
ให้กับอาจารย์ผสู้ อน
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
- จัดเตรียมวัตถุดิบ
- จัดเตรียมความพร้อมของพื้นทีฝ่ ึกปฏิบัติการ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
97
แบบฟอร์ม
รายละเอียดชุดฝึก
ปฏิบัติการ
97

ถูกต้อง/ครบถ้วน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
10

สัดส่วน

20
100 %

97

ชุดฝึกปฏิบัติการ
พื้นที่ฝึกปฏิบัติการ

3

30

3

30

3

48

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
3.2 นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
3.3 บริษัทตัวแทนจาหน่ายสินค้า
3.4 ฝ่ายพัสดุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.5 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ต้องติดต่อ
เตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ/สารวจรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ยืม-คืน /ขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ห้องปฏิบัติการการโรงแรม
ประสานงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ประสานงานการเบิกจ่าย
ยืม-คืน /ขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ห้องปฏิบัติการการโรงแรม

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางาน : มีประสบการณ์การทางานด้านการโรงแรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 48 วัน
ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions
กิจกรรมหลัก การรับจองห้องปฏิบัติการและให้บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียน
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – HL – 03
งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก กิจกรรมหลัก การรับจองห้องปฏิบัติการและให้บริการ
อุปกรณ์นอกตารางเรียน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์นอกตารางเรียน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ งวิธี ก ารปฏิ บั ติ งานในการให้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและอุ ป กรณ์ น อกตารางเรีย นตลอดจนหน่ ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 แจกแบบฟอร์ ม การขอจองห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและใช้ บ ริก ารอุ ป กรณ์ น อกตารางเรียนพ ร้อมอธิบ ายขั้ น ตอนการกรอก
รายละเอียด
- แจกแบบฟอร์มการขอจองห้องปฏิบัติการและใช้บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียนพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการกรอก
รายละเอียดและส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
3.2 รับแบบฟอร์มและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ
*กรณีที่อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ พร้อม/ว่าง ให้บริการตามวันและเวลาที่กำหนด
*กรณีที่อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ไม่พร้อม/ไม่ว่าง แจ้งเรื่องย้อนกลับไปยังผู้ขอใช้บริการ
3.3 ให้บริการอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ตามวัน เวลาที่กำหนด
- ให้คำแนะนำ/วิธีการใช้อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการ
3.4 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน
- ผู้ให้บริการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน
*กรณี สภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งานได้ตามปกติ จัดเก็บอุปกรณ์และปิดห้องปฏิบัติการให้
เรียบร้อย
*กรณี สภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการชำรุดเสียหายให้แจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทราบและประสานงาน
แจ้งหัวหน้าสาขาวิชา ฯ เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงหรือการจัดหาทดแทน

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจำนวน 3 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 50 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน 3 แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คูม่ ือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย บริการการศึกษา

งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั
FM-xx-yy

เริ่มต้น / สิน้ สุด

ขัน้ ตอน

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

กิจกรรมรอง

การตัดสินใจ

แบบฟอร์ม

กิจกรรมหลัก การรับจองห้องปฏิบัติการและให้บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียน

Work Intrucion

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั้ง - วัน - ชั่วโมง 50 นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

i.j.k
จุดเชื่อมโยง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ

สายงานหลัก

การสื่อสาร

เวลา

อาจารย์ผสู้ อน/นักศึกษา/ผูข้ อใช้บริการ
นาที

1.

แจกแบบฟอร์มการขอจองห้องปฏิบตั ิการและใช้
บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียนพร้อมอธิบายขัน้ ตอน
การกรอกรายละเอียด

สายงานย้อนกลับ

ชม.

10

เริ่มต้น

แจกแบบฟอร์ม

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีวดั

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

วัน
แบบฟอร์มการขอจอง
ห้องปฏิบตั ิการและใช้บริการ
อุปกรณ์นอกตารางเรียน

ความถูกต้องของแบบฟอร์มการ
ขอจองห้องปฏิบตั ิการและใช้
บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียน

แบบฟอร์มการขอจอง
ห้องปฏิบตั ิการและใช้บริการ
อุปกรณ์นอกตารางเรียน

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มการขอจอง
ห้องปฏิบตั ิการและใช้
บริการอุปกรณ์นอก
ตารางเรียน

คูม่ ือการใช้อปุ กรณ์
ระเบียบการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ

ถูกต้องตามคูม่ ือการใช้งาน
อุปกรณ์

ความสาเร็จของการใช้บริการ

ร้อยละ 100

คูม่ ือการใช้อปุ กรณ์

สภาพอุปกรณ์และ
ห้องปฏิบตั ิการพร้อมใช้งาน

สภาพอุปกรณ์และ
ห้องปฏิบตั ิการพร้อมใช้งาน

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด (kpi) ความสาเร็จ
ของการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
นอกตารางเรียน

ร้อยละ 100 ความสาเร็จของ
การให้บริการ
ห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์นอกตาราง
เรียน

รับ/กรอก/ยื่น แบบฟอร์ม
ล่วงหน้า 1 วัน

2.

รับแบบฟอร์มและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
และห้องปฏิบตั ิการ

3.

ให้บริการอุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการ ตามวัน เวลาที่
กาหนด

ให้บริการอุปกรณ์และห้องปฏิบตั กิ าร

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการหลังการ
ใช้งาน

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และ
ห้องปฏิบตั กิ ารหลังการใช้งาน

4.

15

NO

รับแบบฟอร์ม/ตรวจสอบความพร้อม
อุปกรณ์และห้องปฏิบตั กิ าร

YES
15

NO

10

YES

การให้บริการ
ห้องปฏิบตั ิการและ
อุปกรณ์

สภาพอุปกรณ์และ
ห้องปฏิบตั ิการพร้อม
ใช้งาน

จัดเก็บอุปกรณ์และปิ ด
สิน้ สุด

รวม
หมายเหตุ

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

WI-XX-XX Rev : 00

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมัติ

50

......................................................
(อาจารย์พมิ นภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – HL - 03
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
กิจกรรมหลัก การรับจองห้องปฏิบัติการและให้บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การรับจองห้องปฏิบัติการ
และให้บริการอุปกรณ์นอกตาราง
เรียน
- หน่วยนับ : คาร้อง
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
126
แบบฟอร์ม
10
รายละเอียดการ
ขอจอง
ห้องปฏิบัติการ
และขอใช้บริการ
อุปกรณ์นอก
ตารางเรียน

2.1.1 แจกแบบฟอร์มการขอจอง
ห้องปฏิบัติการและใช้บริการอุปกรณ์นอก
ตารางเรียนพร้อมอธิบายขั้นตอนการกรอก
รายละเอียด

- แจกแบบฟอร์มการขอจองห้องปฏิบัติการและใช้
บริการอุปกรณ์นอกตารางเรียนพร้อมทั้งอธิบาย
ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดและส่งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน

2.1.2 รับแบบฟอร์มและตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์และห้องปฏิบัตกิ าร

126

ถูกต้อง/พร้อมใช้
งาน

15

2.1.3 ให้บริการอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ
ตามวัน เวลาที่กาหนด

- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และ
ห้องปฏิบัติการ
*กรณีทอี่ ุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการ พร้อม/ว่าง
ให้บริการตามวันและเวลาที่กาหนด
*กรณีที่อุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการ ไม่พร้อม/ไม่
ว่าง แจ้งเรื่องย้อนกลับไปยังผู้ขอใช้บริการ
- ให้คาแนะนา/วิธีการใช้อุปกรณ์ และอานวยความ
สะดวกในการใช้ห้องปฏิบตั ิการ

126

15

2.1.4 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และ

- ผู้ให้บริการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และ

126

บริการอุปกรณ์
และ
ห้องปฏิบัติการ
เก็บ/ปิดเรียบร้อย

10

สัดส่วน

100 %

ห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
3.2 นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
3.3 บริษัทตัวแทนจาหน่ายสินค้า
3.4 ฝ่ายพัสดุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.5 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน
*กรณี สภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการพร้อม
ใช้งานได้ตามปกติ จัดเก็บอุปกรณ์และปิด
ห้องปฏิบัติการให้เรียบร้อย
*กรณี สภาพอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการชารุด
เสียหายให้แจ้งกลับไปยังผู้ขอใช้บริการทราบและ
ประสานงานแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา ฯ เพื่อดาเนินการ
ซ่อมบารุงหรือการจัดหาทดแทน
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

เรื่องที่ต้องติดต่อ
เตรียมชุดฝึกปฏิบัติการ/สารวจรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ยืม-คืน /ขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ห้องปฏิบัติการการโรงแรม
ประสานงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ประสานงานการเบิกจ่าย
ยืม-คืน /ขอใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ห้องปฏิบัติการการโรงแรม

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา :
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางาน : มีประสบการณ์การทางานด้านการโรงแรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน - นาที/ - ชั่วโมง/ 15 วัน

50
15

ความถี่

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร

รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – 05 – 01

งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมหลัก การจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชือ่ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ....................................

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิ านในการจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานใน การจัดทำหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วชิ าชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.2 นำส่งรองคณบดีฝา่ ยวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
3.3 พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- พิมพ์หนังสือขออนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับประสบการณ์วิชา และออกเลขที่เอกสารหนังสือ
3.4 นำส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังสือ
3.5 เจ้าหน้าที่จัดเก็บลงแฟ้ม เพื่อรอนักศึกษารับเอกสารไปส่งให้สถานประกอบการ
3.6 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอส่งตัวประสบการณ์วิชาชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.7 นำส่งรองคณบดีฝา่ ยวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
3.8 พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งตัวประสบการณ์วชิ าชีพ พร้อมเล่มคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, แบบฟอร์มประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และหนังสือส่งตัวกลับ
3.9 นำส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังสือ
3.10 เจ้าหน้าที่จัดเก็บลงแฟ้ม เพื่อรอนักศึกษารับเอกสารไปในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจำนวน 2 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 10 นาที/ 1 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน 2 แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คูม่ ือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย บริการการศึกษา

งาน งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
FM-xx-yy

เริ่มต้น / สิน้ สุด

ขัน้ ตอน

1.
2.

3.

การตัดสินใจ

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

กิจกรรมรอง

สถานฝึ กประสบการณ์

นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
นาส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง

Work Intrucion

i.j.k
จุดเชื่อมโยง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

จนท.ฝ่ ายวิชาการ

สาขาวิขา/อาจารย์นิเทศก์

เวลา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

เริม่ ต้น 2
1

ไม่ถกู ต้อง

กรอกแบบฟอร์มขอฝึ กผ่านอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

ไม่ครบ

ครบ

ถูก

ไม่ถกู ต้อง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ/ออกเลขรับ

นาส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังสือ

ลงนาม
อนุญาติ

จัดเก็บ/นักศึกษามารับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

6.
7.
8.

9.
10.

นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอส่งตัวประสบการณ์
วิชาชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
นาส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์สง่ ตัวประสบการณ์
วิชาชีพ พร้อมเล่มคู่มอื ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ,
แบบฟอร์มประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ,
หนังสือรับรองการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และ
หนังสือส่งตัวกลับ
นาส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังสือ
เจ้าหน้าที่จดั เก็บลงแฟ้ม เพื่อรอนักศึกษารับเอกสาร
ไปในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

ไม่รบั

กรอกแบบฟอร์หนังสือส่งตัวพร้อมแบบ
อนุญาตผูป้ กครอง

ไม่ครบ

ครบ

ถูก
ตรวจสอบ/ออกเลขรับ

ไม่ถกู ต้อง

2

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ความถูกต้องของหนังสือขอ
หนังสือขอความอนุเคราะห์รบั
ความอนุเคราะห์รบั นักศึกษาเข้า นักศึกษาเข้าฝึ กประสบการณ์
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
วิชาชีพ

ร้อยละ 100

5
5

ความถูกต้องของหนังสือขอ
หนังสือขอความอนุเคราะห์รบั
ความอนุเคราะห์รบั นักศึกษาเข้า นักศึกษาเข้าฝึ กประสบการณ์
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
วิชาชีพ

ร้อยละ 100

ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มขอ
ในการกรอกแบบฟอร์มขอ
หนังสือส่งตัว (ฝ1)
หนังสือส่งตัว (ฝ1)

ร้อยละ 100

ข้อมูลในการ
กรอก
แบบฟอร์มขอ
หนังสือส่งตัว

ความถูกต้องของหนังสือส่งตัว
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

หนังสือส่งตัวฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

ร้อยละ 100

หนังสือส่งตัว
ฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ตัวชี้วัด (KQI)
หนังสืออนุเคราะห์/หนังสือ
ส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ร้อยละ 100 หนังสือ
อนุเคราะห์/
หนังสือส่งตัว
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

5
5
หนังสือส่งตัว

15
พิมพ์หนังสือขอส่งตัวฝึ ก
ประสบการณ์/เอกสารแนบ

แบบประเมินผลการฝึ กงาน ฝ.4ก-ง

ลงนาม
อนุญาติ

รับหนังสือส่งตัวพร้อม
แบบประเมินฝึ กงาน
และคูม่ ือฝึ กงาน

ผลลัพธ์

ข้อมูลการกรอก
ในแบบฟอร์ม
ขอฝึ ก
ประสบการณ์ฯ
หนังสือขอฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
หนังสือขอฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ไม่อนุญาติ

ถูกต้อง

นักศึกษายื่นหนังสือส่งตัว
และเริม่ ฝึ กงาน

เป้าหมาย

15

แบบขออนุญาติผปู้ กครอง

ไม่ถกู ต้อง

ตัวชี้วัด (kpi)

ร้อยละ 100

2
รับ

จุดควบคุม (control item)

หมายเลขดัชนีวดั

วัน

แบบฟอร์มขอส่งตัว (ฝ1)
พิจารณา

สายงานไปและกลับ

ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ข้อมูลการกรอกในแบบฟอร์มขอ
การกรอกในแบบฟอร์มขอฝึ ก
ฝึ กประสบการณ์ฯ
ประสบการณ์ฯ

1
ไม่อนุญาติ

สายงานย้อนกลับ

แบบฟอร์มขอฝึ กประสบการณ์ฯ (ฝ
1)
หนังสือขอความอนุเคราะห์รบั
นักศึกษาเข้าฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
แบบฟอร์มตอบรับนักศึกษาเข้าฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ

ตรวจสอบ

พิมพ์หนังสือขอความ
อนุเคราะห์รบั นักศึกษาฝึ กงาน
และแบบตอบรับ
นักศึกษาส่งหนังสือไปยัง
สถานที่ฝึกประสบการณ์ฯ

ชม.

5
5

ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่จดั เก็บลงแฟ้ม เพื่อรอนักศึกษารับเอกสาร
ไปส่งให้สถานประกอบการ

สายงานหลัก

การสื่อสาร

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์)
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์

4.
5.

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครัง้ 1 ชั่วโมง 10 นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

นักศึกษา

กิจกรรมหลัก การจัดทาหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จัดเก็บ/นักศึกษามารับ

5
5

ใบรับรองการฝึ กงาน
แบบส่งตัวนักศึกษากลับจากฝึ กงาน
เล่มคู่มอื ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

สิน้ สุด 2

รวม
หมายเหตุ

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

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี

WI-XX-XX Rev : 00

ผู้ควบคุม

10

1

......................................................

(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้อนุมัติ ......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – 05 - 01
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมหลัก การจัดทาหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การจัดทาหนังสืออนุเคราะห์/
หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
- หน่วยนับ : คาร้อง
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

2.1.1 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
175

วิชาชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
2.1.2 นาส่งรองคณบดีฝา่ ยวิชาการตรวจสอบ
ความถูกต้อง
2.1.3 พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

พิมพ์หนังสือขออนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ พร้อมแบบตอบรับประสบการณ์วิชา
และออกเลขที่เอกสารหนังสือ

175

2.1.4 นาส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังสือ

175

2.1.5 เจ้าหน้าที่จัดเก็บลงแฟ้ม เพื่อรอนักศึกษารับ

175

เอกสารไปส่งให้สถานประกอบการ
2.1.6 นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอส่งตัวประสบการณ์

วิชาชีพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

175

-ข้อมูลการกรอก
แบบฟอร์มขอฝึก
ประสบการณ์ฯ
- หนังสือขอฝึก
ประสบการณ์ฯ
- แบบตอบรับฝึก
ประสบการณ์ฯ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
5
5
15

5
- หนังสือขอฝึก
ประสบการณ์ฯ
- แบบตอบรับฝึก
ประสบการณ์ฯ

สัดส่วน

5

5

100 %

2.1.7 นาส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ

ถูกต้อง
175

2.1.8 พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งตัว

ประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมเล่มคู่มือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ, แบบฟอร์มประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, หนังสือรับรองการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และหนังสือส่งตัวกลับ
175
175

2.1.9 นาส่งคณบดีพิจารณาลงนามหนังสือ
2.1.10 เจ้าหน้าที่จัดเก็บลงแฟ้ม เพื่อรอนักศึกษา

รับเอกสารไปในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 16 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 29 วัน

เรื่องที่ต้องติดต่อ

- ข้อมูลการกรอก
แบบฟอร์มขอส่งตัว
ฝึกประสบการณ์ฯ
- หนังสือขอส่งตัวฝึก
ประสบการณ์และ
แบบฟอร์มต่างๆ

- หนังสือขอส่งตัวฝึก
ประสบการณ์และ
แบบฟอร์มต่างๆ

5
15

5
5
10

1

16

1

29
ความถี่

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – 05 – 02
งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมหลัก การจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ....................................

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ต้องฝึกงาน ในแต่ละภาคเรียน
- รวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษา และข้อมูลสถานประกอบการที่นักศึกษาขอฝึกงานในแต่ละภาคเรียน
3.2 บันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชากำหนดอาจารย์นิเทศ
- ทำบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office ให้สาขาวิชากำหนดรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ เพื่อออกเป็นคำสั่งแต่งตั้ง
3.3 ทำการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจากงบประมาณที่ได้รับ
- ทำการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศก์ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ
- นำเสนอโครงการให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบรายละเอียด
- พิมพ์บันทึกข้อความนำเสนอโครงการให้คณบดีพิจารณาอนุมตั ิ
3.4 จัดทำคำสั่งในการดำเนินงานโครงการ /อาจารย์นิเทศ
- จัดพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งการดำเนินการโครงการ และพิมพ์บนั ทึกข้อความในระบบ e-office แนบไฟล์คำสั่ง ให้คณบดีลงนาม
3.5 จัดเตรียมเอกสารและสถานที่/ติดต่อวิทยากร
- จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
- เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ ต่างๆ
- ออกหนังสือเชิญวิทยากร
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าต่างๆ
- จัดคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

3.6 ดำเนินงานตามโครงการ
3.7 รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
3.8 สรุปผลการดำเนินโครงการรวบรวมเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
- รวบรวมใบประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการ
- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรุปการดำเนินกิจกรรม
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟ้มโครงการ

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจำนวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 45 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน - แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริการการศึกษา........

งาน....งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....

FM-xx-yy

เริ่มต้น / สิน้ สุด

ขัน้ ตอน

การตัดสินใจ

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

กิจกรรมรอง

สถานฝึ กประสบการณ์

นักศึกษา

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครัง้ ......2......วัน......5....... ชั่วโมง.......45.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จุดเชื่อมโยง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

สายงานหลัก

การสื่อสาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์)
เจ้าหน้าทีเ่ คาน์เตอร์

จนท.ฝ่ ายวิชาการ

สาขาวิขา/อาจารย์นิเทศก์

สายงานย้อนกลับ

เวลา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีวดั

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

วัน

เริม่ ต้น 3
1.

2.

3.

4.

5.

รวบรวมข้อมูลจานวนนักศึกษาทีต่ อ้ งฝึ กงาน
ในแต่ละภาคเรียน

รวบรวมข้อมูลจานวน
นักศึกษาที่ตอ้ งฝึ กงาน ในแต่
ละภาคเรียน

บันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชากาหนดอาจารย์
นิเทศก์

ความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา
ฝึกงาน

ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน

ร้อยละ 90

บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

ร้อยละ 100

ทาการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่าง
นิเทศ/ปั จฉิมนิเทศฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจาก
งบประมาณทีไ่ ด้รบั

โครงการ

ความถูกต้องและความเหมาะสม
ของโครงการ
โครงการ

ร้อยละ 100

คาสั่งแต่งตัง้

ความถูกต้องของคาสั่งแต่งตัง้

คาสั่งแต่งตัง้

ร้อยละ 100

คาสั่งแต่งตัง้

เอกสารกิจกรรม
หนังสือเชิญวิทยากร
เอกสารเบิกจ่าย
คาสั่งแต่งตัง้

ความถูกต้องของเอกสารกิจกรรม
หนังสือเชิญวิทยากร
เอกสารเบิกจ่าย
คาสั่งแต่งตัง้

เอกสารกิจกรรม
หนังสือเชิญวิทยากร
เอกสารเบิกจ่าย
คาสั่งแต่งตัง้

ร้อยละ 100

เอกสารกิจกรรม
หนังสือเชิญ
วิทยากร
เอกสารเบิกจ่าย
คาสั่งแต่งตัง้

3

เอกสารเบิกจ่าย

ความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย เอกสารเบิกจ่าย

ร้อยละ 100

เอกสารเบิกจ่าย

3

สรุปการดาเนินโครงการ

ความสาเร็จการดาเนินงานตาม
โครงการ

ร้อยละ 100

สรุปการดาเนิน
โครงการ

15

สาขาวิชาแจ้งอาจารย์นิเทศก์
ไม่อนุมตั ิ

ไม่ถกู ต้อง
การขออนุมตั ิโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่าง
นิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

จัดทาคาสั่งในการดาเนินงานโครงการ
/อาจารย์นิเทศ

3

8.

โครงการ

ลงนาม

ตรวจสอบ

ถูกต้อง

อนุมตั ิ

30

ไม่ถกู ต้อง

จัดทาคาสั่งในการดาเนินงานโครงการ /
อาจารย์นิเทศก์

ลงนาม
ถูกต้อง

จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ /ติดต่อวิทยากร

2
รับทราบคาสั่ง(เฉพาะคาสั่งอาจารย์
นิเทศก์)

ดาเนินงานตามโครงการ

1

ดาเนินการตามโครงการ
7.

ข้อมูลนักศึกษา
ฝึกงาน
บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชากาหนด
อาจารย์นิเทศก์

จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ /
ติดต่อวิทยากร
6.

ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน

1

รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตามโครงการเมื่อ
เสร็จสิน้

รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตาม
โครงการเมื่อเสร็จสิน้

สรุปผลการดาเนินโครงการรวบรวมเอกสาร
ให้ผเู้ กี่ยวข้อง

สรุปผลการดาเนินโครงการรวบรวม
เอกสารให้ผเู้ กี่ยวข้อง

สรุปการดาเนินโครงการ

สิน้ สุด 3

นิเทศนักศึกษายังสถาน
ประกอบการ

อาจารย์นิเทศก์ออกนิเทศ
นักศึกษา

รวม
หมายเหตุ

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

WI-XX-XX Rev : 00

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ควบคุม

ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้อนุมตั ิ

45

5

2

ตัวชี้วัด (KQI)
โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

ร้อยละ 100 โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

......................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
......................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – 05 - 02
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมหลัก การจัดทาโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การจั ด ท าโครงการปฐมนิ เทศ/ 2.1.1 รวบรวมข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ต้องฝึกงาน ใน
หรื อ ปั จ ฉิ ม นิ เทศฝึ ก ประสบการณ์
แต่ละภาคเรียน
วิชาชีพ
- หน่วยนับ : โครงการ
2.1.2 บันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชากาหนดอาจารย์
- 2 โครงการต่อปี
นิเทศก์

รายละเอียดกิจกรรม

รวบรวมข้อมูลจานวนนักศึกษา และข้อมูล
สถานประกอบการที่นักศึกษาขอฝึกงานใน
แต่ละภาคเรียน
ทาบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office ให้
สาขาวิชากาหนดรายชื่ออาจารย์นเิ ทศก์ เพื่อ
ออกเป็นคาสั่งแต่งตั้ง
2.1.3 ทาการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่าง
- ทาการขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ/
ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศก์ ในช่วงเวลาที่
นิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
เหมาะสมของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งบประมาณที่ได้รับ
พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ
- นาเสนอโครงการให้รองคณบดีฝา่ ย
วิชาการ ตรวจสอบรายละเอียด
- พิมพ์บันทึกข้อความนาเสนอโครงการให้
คณบดีพิจารณาอนุมัติ
2.1.4 จัดทาคาสั่งในการดาเนินงานโครงการ /อาจารย์ จัดพิมพ์คาสั่งแต่งตั้งการดาเนินการโครงการ
และพิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office
นิเทศ
แนบไฟล์คาสั่ง ให้คณบดีลงนาม
2.1.5 จัดเตรียมเอกสารและสถานที่/ติดต่อวิทยากร
- จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการทากิจกรรม
ตามโครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2
- ข้อมูลนักศึกษา
1
ฝึกงาน
-บันทึกข้อความ
2

สัดส่วน

15

-โครงการ

3
100 %

2

-คาสั่งแต่งตั้ง

2

-เอกสารกิจกรรม
-หนังสือเชิญ

30
2

- เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ ต่างๆ
- ออกหนังสือเชิญวิทยากร
- เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าต่างๆ
- จัดคาสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ให้กบั ผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.6 ดาเนินงานตามโครงการ
2.1.7 รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายตามโครงการเมื่อ
เสร็จสิ้น
2.1.8 สรุปผลการดาเนินโครงการรวบรวมเอกสารให้ - รวบรวมใบประเมินผลความสาเร็จการ
ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
- สรุปผลคะแนนการประเมินผลและสรุป
การดาเนินกิจกรรม
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด ลงในแฟ้มโครงการ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 5 วัน

เรื่องที่ต้องติดต่อ

วิทยากร
-เอกสารเบิกจ่าย
คาสั่งแต่งตั้ง

2
2
2

1
-เอกสารเบิกจ่าย

3

-สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

3

45
30

5
4

2
5
ความถี่

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร

รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – 05 – 03

งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมหลัก การจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ....................................

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิ านในการจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับหนังสือตอบกลับจากสถานประกอบการ ประสานกับสาขาวิชาและนักศึกษา
- รับหนังสือตอบกลับจากสถานประกอบการแจ้งต่อให้สาขาวิชาและนักศึกษาในระบบ E-office
3.2 จัดเก็บใส่แฟ้ม ให้นักศึกษามารับเอกสาร
- บริ้นเอกสาร จัดเก็บใส่แฟ้ม เพื่อให้นักศึกษามารับเอกสาร
3.3 จัดทำฐานข้อมูลและสรุปข้อมูลของนักศึกษาฝึกงาน
- คีย์ข้อมูล และสรุปเป็นข้อมูลของนักศึกษา สถานประกอบการ สาขาวิชา ทำเป็นฐานข้อมูล

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

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจำนวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 15 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน 1 แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริการการศึกษา........

งาน....งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....

กิจกรรมหลัก ...การจัดทาฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( นักศึกษา 1 คน) ....

FM-xx-yy

เริ่มต้น / สิน้ สุด

ขัน้ ตอน

การตัดสินใจ

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

กิจกรรมรอง

สถานฝึ กประสบการณ์

นักศึกษา

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ............วัน............. ชั่วโมง.......15.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

คู่มือปฏิบตั ิงาน

i.j.k
จุดเชื่อมโยง

สายงานหลัก

การสื่อสาร

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์)
เจ้าหน้าทีเ่ คาน์เตอร์

จนท.ฝ่ ายวิชาการ

สาขาวิขา/อาจารย์นิเทศก์

เวลา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

ชม.

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

หมายเลขดัชนีวดั

ตัวชี้วัด (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

วัน

เริม่ ต้น 4

1.

2.

รับหนังสือตอบกลับจากสถาน
ประกอบการ ประสานกับสาขาวิชาและ
นักศึกษา
จัดเก็บใส่แฟ้ม ให้นกั ศึกษามารับเอกสาร

5

รับหนังสือตอบกลับจาก
สถานประกอบการ

นักศึกษารับทราบ

จัดทาฐานข้อมูลและสรุปข้อมูลของ
นักศึกษาฝึ กงาน

ความถูกต้องของข้อมูลการตอบ ข้อมูลการตอบรับ
รับ

ร้อยละ 100 ข้อมูลการตอบรับ

ฐานข้อมูล

ความถูกต้องของฐานข้อมูล

ร้อยละ 100

แจ้งสาขาวิชา/อาจารย์นิเทศก์

5

บริน
้ เอกสาร จัดเก็บใส่แฟ้ ม

3.

ข้อมูลการตอบรับ

ฐานข้อมูล
คียข
์ ้อมูล และสรุปเป็ นฐานข ้อมูล

5

ฐานข้อมูล

สิน้ สุด 4

รวม
หมายเหตุ

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

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน )
หัวหน้าสานักงานคณบดี

WI-XX-XX Rev : 00

ผู้ควบคุม

15

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 ฐานข้อมูล

......................................................

(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้อนุมัติ

......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – 05 - 03
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมหลัก การจัดทาฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1 การจัดทาฐานข้อมูลสรุปการฝึก 2.1.1 รับหนังสือตอบกลับจากสถานประกอบการ รับหนังสือตอบกลับจากสถานประกอบการแจ้ง
ประสบการณ์
ประสานกับสาขาวิชาและนักศึกษา
ต่อให้สาขาวิชาและนักศึกษาในระบบ E-office
- หน่วยนับ : สถานประกอบการ
2.1.2 จัดเก็บใส่แฟ้ม ให้นักศึกษามารับเอกสาร
ปริ้นเอกสาร จัดเก็บใส่แฟ้ม เพื่อให้นักศึกษามา
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี
รับเอกสาร
2.1.3 จัดทาฐานข้อมูลและสรุปข้อมูลของนักศึกษา คีย์ข้อมูล และสรุปเป็นข้อมูลของนักศึกษา
ฝึกงาน
สถานประกอบการ สาขาวิชา ทาเป็นฐานข้อมูล
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
117 -ข้อมูลการตอบรับ 5
117
117

5
-งานฐานข้อมูล

100 %

5
15

15

สัดส่วน

1

4

ความถี่

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร

รหัสเอกสาร WI – FHS - AS – 05 – 04

งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมหลัก การจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ ............................................................ วันที่แก้ไข ................................................ วันประกาศใช้ ....................................

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิ านในการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมรายละเอียดและเนื้อหาของการฝึกงานและกระบวนการต่างๆ
- พิจารณาเนื้อหาที่ต้องการให้อยู่ในเล่มคู่มือ ทั้งหมดนิยามศัพท์ ข้อปฏิบัติ วิธีการดำเนินการ เอกสารแบบฟอร์มต่าง
และข้อบังคับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.2 เช็คข้อมูลการฝึกงานให้เป็นปัจจุบนั แก้ไขให้ถูกต้อง และจัดทำร่างต้นฉบับ
- ตรวจสอบชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นปัจจุบันเทียบกับหลักสูตร
- กรอบของเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 เสนอผู้บริหารตรวจสอบเนื้อหาคู่มือ
นำเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาเนื้อหามีความถูกต้องและเหมาะสม
3.4 จัดพิมพ์ต้นฉบับ
จัดพิมพ์ต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบของคู่มือ หรือเล่มหนังสือเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
3.5 ติดต่อสำนักพิมพ์ เพื่อจัดทำรูปเล่มหนังสือตามจำนวนทีเ่ หมาะสม

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

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจำนวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 5 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 3 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน - แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริการการศึกษา........

งาน....งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....
FM-xx-yy

เริ่มต้น / สิน้ สุด

ขัน้ ตอน

กิจกรรมรอง

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

นักศึกษา

การตัดสินใจ

กิจกรรมหลัก ....การจัดคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ....

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั้ง ……3…...วัน......4....... ชั่วโมง.......5.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จุดเชื่อมโยง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

สายงานหลัก

การสื่อสาร

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์)
เจ้าหน้าทีเ่ คาน์เตอร์

จนท.ฝ่ ายวิชาการ

สาขาวิขา/อาจารย์นิเทศก์

เวลา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

นาที

สายงานย้อนกลับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

ชม.

จุดควบคุม (control item)

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วดั (kpi)

หมายเลขดัชนีวดั

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

วัน

เริม่ ต้น 1
1.

2.

3.

รวบรวมรายละเอียดและเนือ้ หา
ของการฝึ กงานและกระบวนการต่างๆ

รวบรวมรายละเอียดและเนือ้ หาของ
การฝึ กงานและกระบวนการต่างๆ

เช็คข้อมูลการฝึ กงานให้เป็ นปั จจุบนั
แก้ไขให้ถกู ต้อง และจัดทาร่าง
ต้นฉบับ
เสนอผูบ้ ริหารตรวจสอบเนือ้ หา
คูม่ อื

ไม่ถกู ต้อง

เช็คข้อมูลการฝึ กงานให้เป็ นปั จจุบนั
แก้ไขให้ถกู ต้อง และจัดทาร่างต้นฉบับ

จัดพิมพ์ตน้ ฉบับ

5.

ติดต่อสานักพิมพ์ เพื่อจัดทารูปเล่ม
หนังสือตามจานวนทีเ่ หมาะสม

เอกสารทีเ่ กี่ยวกับการฝึ กงาน

ความถูกต้องของเอกสารที่
เกี่ยวกับการฝึ กงาน

เอกสารทีเ่ กี่ยวกับการฝึ กงาน

2

ข้อมูลการฝึ กงาน

ความถูกต้องของข้อมูลการฝึ กงาน ข้อมูลการฝึ กงาน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

เอกสารที่
เกี่ยวกับการ
ฝึ กงาน
ข้อมูลการฝึ กงาน

ตรวจสอบ

ถูกต้อง

5
(ร่าง )ต้นฉบับ

จัดพิมพ์ตน้ ฉบับ
4

1

3
คูม่ อื การฝี กประสบการณ์วชิ าชีพ

ติดต่อสานักพิมพ์ เพื่อจัดทารูปเล่ม
หนังสือตามจานวนที่เหมาะสม

ความถูกต้องและความเหมาะสม
ของ(ร่าง) ต้นฉบับ
ร้อยละของความถูกต้องและความ ร้อยละ 90
เหมาะสมของ(ร่าง) ต้นฉบับ
ความถูกต้องของคูม่ อื การฝี ก
ร้อยละของคูม่ อื การฝี ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
ประสบการณ์วชิ าชีพ
ร้อยละ 100

1

(ร่าง) ต้นฉบับ

คูม่ อื การฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สิน้ สุด 1

5

รวม
หมายเหตุ

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

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี

WI-XX-XX Rev : 00

ผู้ควบคุม

4

3

ตัวชี้วัด (KQI)
ร้อยละ 100 คู่มือฝึก
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

......................................................

(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้อนุมัติ

......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS - AS – 05 - 04
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมหลัก การจัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1 การจัดทาคู่มือฝึกประสบการณ์ 2.1.1 รวบรวมรายละเอียดและเนื้อหาของการ
วิชาชีพ
ฝึกงานและกระบวนการต่างๆ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้งต่อปี
2.1.2 เช็คข้อมูลการฝึกงานให้เป็นปัจจุบัน แก้ไขให้

ถูกต้อง และจัดทาร่างต้นฉบับ
2.1.3 เสนอผู้บริหารตรวจสอบเนื้อหาคู่มือ

2.1.4 จัดพิมพ์ต้นฉบับ

- พิ จ ารณาเนื้ อ หาที่ ต้ อ งการให้ อ ยู่ ในเล่ ม
คู่มือ ทั้ งหมดนิ ยามศัพท์ ข้อปฏิบัติ วิธีการ
ด าเนิ น การ เอกสารแบบฟอร์ ม ต่ า ง และ
ข้อบังคับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ตรวจสอบชั่ ว โมงการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพให้เป็นปัจจุบันเทียบกับหลักสูตร
- กรอบของเวลาการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ
นาเสนอรองคณบดีฝ่ ายวิชาการ พิ จ ารณา
เนื้อหามีความถูกต้องและเหมาะสม
จั ด พิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ ให้ อ ยู่ ในรูป แบบของคู่ มื อ
หรือเล่มหนังสือเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

2.1.5 ติดต่อสานักพิมพ์ เพื่อจัดทารูปเล่มหนังสือ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
1
- เอกสารที่
1
เกี่ยวกับการฝึกงาน
1

ข้อมูลการฝึกงาน

2
100 %

1

- (ร่าง) ต้นฉบับ

5

1

-เล่มคู่มือ

3

1

-เล่มคู่มือ

1

ตามจานวนที่เหมาะสม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

สัดส่วน

5

4

3

5

4

3

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 5 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 3 วัน
ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทำโครงการ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร WI – FHS – AS – FA – 09
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การจัดทำโครงการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำโครงการ
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ
- หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะจัด ติดต่อประสานงาน ศึกษาระเบียบที่จะเบิกจ่าย เตรียมการในโครงการ
3.2 จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ กำหนดการ
- พิมพ์โครงการ โดยต้องคิดรายละเอียดในโครงการ / หลักการและเหตุผล /ความสอดคล้อง/ตอบสนองของ
โครงการตามแผนของหน่วยงานและการประกันคุณภาพ / วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย- ระยะเวลา
ดำเนินโครงการ/ แผนการดำเนินโครงการ/ งบประมาณในโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย / ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ และกำหนดการของโครงการ
3.3 ทำบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ
- พิมพ์บันทึกข้อความในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ
3.4 กำหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน
- กำหนดเส้นทางตามสายงานในระบบ e-office
3.5 ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ
- ติดตามโครงการที่ขออนุมัติในระบบ e-office ว่าได้รับการอนุมัติหรือยังจะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
4. ผังการดำเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart)

5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจำนวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 35 นาที/ 6 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน – แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย คลังและพัสดุ
FM-xx-yy

เริ่มต้น / สิน้ สุด

การตัดสินใจ

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

แบบฟอร์ม

งาน การเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การจัดทาโครงการ ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั้ง ...........วัน......6..... ชั่วโมง.......35.......นาที
QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จุดเชื่อมโยง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

สายงานหลัก

การสื่อสาร

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์)
ขัน้ ตอน
1

กิจกรรมรอง

บุคคลภายนอก

ฝ่ ายบุคลากร

จนท.ฝ่ ายการเงินคณะ

ศึกษาระเบียบ ศึกษาข้อมูลการจัดโครงการ

สายงานย้อนกลับ

สายงานไปและกลับ

หมายเลขดัชนีวดั

เวลา

บุคลากร/อาจารย์ของคณะ

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายแผนคณะ

อธิการ/รองอธิการ/คณบดี/รองคณบดี/
หัวหน้าสานักงาน

กองคลัง

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)
นาที

ชม.

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

วัน

4

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

โครงการ

ร้อยละ 98

โครงการ

3

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

บันทึกข้อความ

ร้อยละ 98

บันทึกข้อความ

30

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

โครงการ

ร้อยละ 98

โครงการ

2

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

โครงการ

ร้อยละ 98

โครงการ

3

โครงการ

ความถูกต้องของโครงการ

โครงการ

ร้อยละ 98

โครงการ

เริม
่ ต ้น

ศึกษาระเบียบ / ข ้อมูล
การจัดโครงการ

2

จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ กาหนดการ
จัดพิมพ์รายละเอียด
โครงการ กาหนดการ

3

4

ทาบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการในระบบ e-office
พร้อมแนบไฟล์รายละเอียดโครงการ

พิมพ์บน
ั ทึกข ้อความขอ
อนุมต
ั โิ ครงการในระบบ eoffice

กาหนดเส้นทางผูร้ ับหนังสือตามสายงาน

ไม่ถก
ู ต ้อง

กาหนดเส ้นทางส่งตาม
สายงานในระบบ
e-office

ไม่ถก
ู ต ้อง

ลงนาม

ถูกต ้อง

5

ลงนาม

ถูกต ้อง

ไม่อนุมต
ั ิ

ลงนาม
อนุมต
ั ิ

อนุมต
ั ิ

ติดตามบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ
ติดตามบันทึกข ้อความ
โครงการ

้ สุด
สิน

รวม
หมายเหตุ

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

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน )
หัวหน้าสานักงานคณบดี

WI-XX-XX Rev : 00

35
ผู้ควบคุม

6

ตัวชี้วัด (KQI)
ฐานข้อมูล
โครงการ

ร้อยละ 98

......................................................

(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้อนุมัติ

......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

โครงการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS – AS – FA - 09
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งาน การเงิน/บัญชี/งบประมาณ กิจกรรมหลัก การจัดทาโครงการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดทาโครงการ
- หน่วยนับ : โครงการ
- สถิติ ตามแผน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

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

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
7
โครงการ
7
โครงการ
7
โครงการ
7
7

เรื่องที่ต้องติดต่อ

โครงการ
โครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
4
3
30
2
3
35
5

6
4

6

ความถี่

สัดส่วน

100 %

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 5 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 6 วัน
ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร WI – FHS – AS – FA – 13
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทำแบบฟอร์มการคุมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่เบิกจ่ายโดยแยกตามรายการที่เบิก
- พิมพ์แบบฟอร์มพร้อมพิมพ์รายละเอียดการขอเบิกตามโครงการ จากนั้น สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎี กาที่
เบิกจ่ายโดยแยกตามรายการที่เบิก
3.2 สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ
- สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการตามรายการฎีกาที่ขอเบิกและได้รับการอนุมัติ
3.3 ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุมงบประมาณตรงกันหรือไม่
- เมื่อสรุปเสร็จแล้วก็ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุมงบประมาณตรงกันหรือไม่
3.4 แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก
- แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก

4. ผังการดำเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
ง
เอกสารแนบ (Flow Chart)
5. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจำนวน 2 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 45 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จำนวน 2 แบบฟอร์ม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ

ลงนาม........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย คลังและพัสดุ

งาน การเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั้ง ............วัน........... ชั่วโมง.......45.......นาที

FM-xx-yy

เริ่มต้น / สิน้ สุด

ขัน้ ตอน
1

การตัดสินใจ

การปฎิบตั ิงานทั่วไป

กิจกรรมรอง

บุคคลภายนอก

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

QM-xx-yy

i.j.k
จุดเชื่อมโยง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

สายงานหลัก

การสื่อสาร

รายละเอียด (งานที่สมั พันธ์)
ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายบุคลากร

ทาแบบฟอร์มการคุมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ละ
โครงการ สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่เบิกจ่าย
โดยแยกตามรายการที่เบิก

จนท.ฝ่ ายการเงินคณะ

บุคลากร/อาจารย์ของคณะ

สายงานย้อนกลับ

เวลา
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายแผนคณะ

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสานักงาน

กองคลัง

เริม
่ ต ้น

นาที

ชม.

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

สายงานไปและกลับ

จุดควบคุม (control item)

หมายเลขดัชนีวดั

ตัวชี้วัด (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

วัน

15

แบบฟอร์มสรุปโครงการ

ความถูกต้องของแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสรุปโครงการ

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มสรุป
โครงการ

15

เอกสารการเบิกจ่าย

ความถูกต้องชองการเบิกจ่าย

เอกสารการเบิกจ่าย

ร้อยละ 90

เอกสารการ
เบิกจ่าย

เอกสารสรุปโครงการ

ความถูกต้องของการสรุปโครงการ เอกสารสรุปโครงการ

ร้อยละ 90

เอกสารสรุป
โครงการ

พิมพ์แบบฟอร์มคุม
โครงการ

2

สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ

3

ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุม
งบประมาณตรงกันหรือไม่

4

แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่
ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณทีข่ อเบิก

สรุปงบประมาณแต่ละ
โครงการ

ไม่ถก
ู ต ้อง
ตรวจสอบ

10

ตรวจสอบ

ถูกต ้อง

5
แจ ้งเจ ้าของโครงการ

้ สุด
สิน

รวม
1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงาน
รวมใน 1 ปี

หมายเหตุ

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

ผู้จัดทา ...................................................
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ควบคุม ...................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน )
หัวหน้าสานักงานคณบดี

WI-XX-XX Rev : 00

ผู้ควบคุม

45

ตัวชี้วัด (KQI)
ร้อยละ 100
ฐานข้อมูล
เอกสารสรุปโครงการ

......................................................

(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้อนุมัติ

......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หน ้าที่ 1 ใน 1 หน ้า

เอกสารสรุป
โครงการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ นายอรรถกฤต นามสกุล จันทร
รหัสเอกสาร JD – FHS – AS – FA - 13
ฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งาน การเงิน/บัญชี/งบประมาณ
กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การควบคุมการเบิกจ่ายของ
โครงการ
- หน่วยนับ : ฎีกา
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 ทาแบบฟอร์มการคุมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ละ
โครงการ สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่เบิกจ่ายโดย
แยกตามรายการที่เบิก
2.1.2 สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ
2.1.3 ต รวจสอบ กั บ ฝ่ า ยวางแผนของคณ ะว่ า คุ ม
งบประมาณตรงกันหรือไม่
2.1.4 แจ้งให้ เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ข อ
เบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
100 แบบฟอร์ ม การคุ ม 15
เอกสารการเบิกจ่าย
ของแต่ละโครงการ
100 เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 15
100 เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 10
100

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

5
45
5

เรื่องที่ต้องติดต่อ

10
ความถี่

สัดส่วน

100 %

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน

นาที/ 5 ชั่วโมง/ 10 วัน

ลงนาม ………………………………………………….…….
(นายอรรถกฤต จันทร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม ........................................................................
(นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ควบคุม

ลงนาม ........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ผู้อนุมัติ

ลงนาม ........................................................................
(อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผู้ควบคุม

