ตารางบันทึกแนวการปฏิบตั ิงาน
แนวการปฏิบตั ิงาน สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา (กรณีตรวจ SAR)
ลาดับที่

ผู้รบั ผิดชอบ

1

ฐิตาภา

2

ฐิตาภา

Work Flow

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลาในการปฏิบัติ
(นาที/ชั่วโมง/สัปดาห์)

จานวนภาระงานเฉลี่ย
(ภาระงาน/สัปดาห์)

รับเรื่อง

หัวหน้าสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

จัดทารายละเอียด SAR

รับเรื่องจากงานประกันคุณภาพ (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)

2 นาที

ดาเนินการเตรียมจัดหาข้อมูล/เอกสารประกอบตัวขี้วัดตามที่คณะ/มหาวิทยาลัย
กาหนด

300 นาที

ดาเนินการจัดหาเอกสารเพื่อประกอบตัวชี้วัดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
ถ้าหากตัวชี้วัดตัวใดที่ต้องใช้ข้อมูลทางสาขาวิชา สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
จะทาหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้ประสานกับอาจารย์ที่ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้ตัวไหนได้บา้ งเพื่อประกอบตัวชี้วัด และให้ส่งกลับมา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

300 นาที

3

ฐิตาภา

4

ฐิตาภา

ดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร

หลังจากดาเนินการจัดหาเอกสารเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการถ่ายสาเนาจัดทาเป็น
รูปเล่มเพื่อจัดส่ง

60 นาที

5

ฐิตาภา

สิ้นสุนการดาเนินงาน

หลังจากดาเนินการจัดหาเอกสารเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการถ่ายสาเนาเพื่อรอรับ
การตรวจจากหน่วยงานภายนอก

5 นาที

1 ครั้ง/ปีการศึกษา

เกณฑ์ตวั ชี้วัดความสาเร็จของภาระงาน/ขั้นต่า
ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

ความคุ้มค่า ความพึงพอใจ

ตารางบันทึกแนวการปฏิบตั ิงาน
แนวการปฏิบตั ิงานด้าน สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา (กรณีนานักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย)
ลาดับที่ ผู้รบั ผิดชอบ

Work Flow

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

เกณฑ์ตวั ชี้วัดความสาเร็จของภาระงาน/ขั้นต่า
ระยะเวลาในการปฏิบัติ
(นาที/ชั่วโมง/สัปดาห์) จานวนภาระงานเฉลี่ย
(ภาระงาน/สัปดาห์) ปริมาณ คุณภาพ
เวลา ความคุ้มค่า ความพึงพอใจ

1

ฐิตาภา, ชัยวัฒน์

รับเรื่อง

รับเอกสาจากสารรบรรณฝ่ายฯ ตามเรื่องทีผ่ จู้ ัดโครงการฯ/
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด ว่าต้องการให้ส่งข้อมูลอะไรบ้าง

2 นาที

2

ฐิตาภา, ชัยวัฒน์

ติดต่อประสานงานหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อติดต่อนักศึกษา
ดาเนินการตามโครงการฯ/กิจกรรมมหาวิทยาลัยกาหนด

ติดต่อประสานข้อมูลไปยังหัวหน้าสาขาวิชาเพือ่ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์และประสานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยกาหนด ส่งเอกลับมายังงานศิลปวัฒนธรรม

300 นาที

3

ฐิตาภา, ชัยวัฒน์

รับเรื่องจากหัวหน้าสาขาวิชาและประสานนักศึกษา
ดาเนินการตามโครงการฯ/กิจกรรมมหาวิทยาลัยกาหนด

รับเอกสารคืนจากสาขาวิชา เพือ่ ทาการส่งข้อมูลหลับไปยังกอง
ต่างๆ

2 นาที

4

ฐิตาภา, ชัยวัฒน์

คณบดีลงนามอนุมัติ นาส่งหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการฯ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ดาเนินการรวบรวมข้อมูล และแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบ
ไม่สามารถกาหนดได้
เนื่องจากคณบดีอาจติด
ในเบือ้ งต้น และแจกเอกสารการขออนุญาตผูก้ ปกครอง และทา
ราชการ
บันทึกข้อความถึงฝ่ายวิชาการของคณะ ให้แจ้งไปยังอาจารย์ผสู้ อน
ตลอดระยะเวลา
การศึกษา

5

ฐิตาภา, ชัยวัฒน์

ดาเนินการนาส่งเอกสารพร้อมประสานผู้รบั ผิดชอบ
ตามโครงการฯ/กิจกรรมมหาวิทยาลัยกาหนด

ดาเนินการส่งเอกสารพร้อมประสานงานกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องในวัน
เวลาทีแ่ น่นอน

480 นาที

6

ฐิตาภา, ชัยวัฒน์

7

ฐิตาภา, ชัยวัฒน์

8

ฐิตาภา, ชัยวัฒน์

รับ-ส่ง กาหนดการ ผู้รับผิดชอบตามโครงการฯ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยกาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลา/สถานที่

นาส่งเอกสารข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ
ผู้รับผิดชอบชั่วโมงกิจกรรมคณะเพื่อทาการพิจารณา
ชั่วโมงกิจกรรมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

สิ้นสุดการดาเนินงาน

ดาเนินการแจกกาหนดการทีน่ ักศึกษาเข้าร่วมโครงการให้กับ
สาขาวิชา และนักศึกษา

480 นาที

ดาเนินการรวบรวมข้อมูล เพือ่ ขอชัว่ โมงกิจกรรมให้กับนักศึกษา

180 นาที

หลังจากดาเนินการจัดหาเอกสารเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการถ่าย
สาเนาเพือ่ รอรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอก

180 นาที

ตารางบันทึกแนวการปฏิบัติงาน
แนวการปฏิบัติงานด้าน สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา (กรณีสโมสรนักศึกษาจัดโครงการ)
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

Work Flow

1

ฐิตาภา/ชัยวัฒน์/นายกสโมสร

ตรวจดูโครงการที่นักศึกษาได้จัดทา

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของภาระงาน/ขั้นต่า
ระยะเวลาในการปฏิบัติ จานวนภาระงานเฉลี่ย
(ภาระงาน/สัปดาห์)
(นาที/ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ความคุ้มค่า ความพึงพอใจ

ตรวจดูเอกสารที่นักศึกษาทาโครงการผ่านทาง Email,Facebook

30 นาที

ติดต่อทีมงานนักศึกษาสโมสรนักศึกษา เรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการจัดทา
โครงการและผู้รับผิดชอบเงินในงบประมาณว่าเพียงพอกับการทา
โครงการหรือไม่ และลักษณะงานเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ดาเนินการได้
อย่างถูกวิธี

420 นาที

จัดการปริน๊ โครงการเพื่อให้ทีมงานนักศึกษาสโมสรนักศึกษาได้
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ เพื่อเสนอให้คณบดีลงนาม
ตามลาดับ

180 นาที

ดาเนินการประสานงานนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ

480 นาที

2

ฐิตาภา/ชัยวัฒน์/นายกสโมสร

ประสานงานกับนักศึกษาเรื่องงบประมาณในการจัดโครงการ

3

ฐิตาภา/ชัยวัฒน์/นายกสโมสร

จัดทารายละเอียดโครงการฯ

4

ฐิตาภา/ชัยวัฒน์/นายกสโมสร

ดำเนินงำน

5

ฐิตาภา/ชัยวัฒน์/นายกสโมสร

คณบดีลงนาม

6

ฐิตาภา/ชัยวัฒน์/นายกสโมสร

ประเมินผลโครงกำร/สรุปผลโครงกำร

ประเมินผลโครงการด้วยภาพถ่าย และแบบสอบถามโดยทีมงาน
นักศึกษาสโมสรนักศึกษา

120 นาที

7

ฐิตาภา/ชัยวัฒน์/นายกสโมสร

สิ้นสุดการทาโครงการ

หลังจากดาเนินโครงการแล้วเสร็จ สรุปผลการดาเนินงานเพื่อให้
หัวหน้างานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาเพื่อไว้ตรวจ SAR ต่อไป

5 นาที

ดาเนินการขออนุมัติโครงการ

ไม่สามารถกาหนดได้
เนื่องจากคณบดีอาจติด
ราชการ

ตลอดปีการศึกษา

ตารางบันทึกแนวการปฏิบตั ิงาน
แนวการปฏิบตั ิงานด้าน สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา (กรณีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตรทีค่ ณะวิทยาฯ)
ลาดับที่

ผู้รบั ผิดชอบ

Work Flow

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลาในการปฏิบัติ
(นาที/ชั่วโมง/สัปดาห์)

ติดต่อประสานงาน/สถานที่ดาเนินการ

1

นายกสโมสร/ฐิตาภา/ชัยวัฒน์

ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตรับทราบวันเวลา

2

นายกสโมสร/ฐิตาภา/ชัยวัฒน์

3

นายกสโมสร/ฐิตาภา/ชัยวัฒน์

จัดทารายละเอียดโครงการฯ

ดำเนินกำรประสำนงำนกับสถำนทีๆ่ จะจัดโครงกำรว่ำสะดวกใน
วันทีเ่ ท่ำไร เพือ่ จะได้ดำเนินกำรในขัน้ ต่อไป

480 นำที

ติดประชำสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษำได้รับทรำบว่ำจะมีกำรซ้อมย่อย
ของคณะ ของมหำวิทยำ และภำพรวม ในวันทีเ่ ท่ำไร โดยกำร
ประชำสัมพันธ์ ทำงเว๊ปไซต์คณะ Facebook (ส่วนตัว) ส่งจด
หมำยถึงบัณฑิต

30 นำที

จัดทำโคงกำรตัง้ แต่ ขออนุมัติโครงกำร, โครงกำร. คำสัง่ , ขอ
อนุมัติตัวบุคคล, ขอยืมห้องประชุมเพือ่ กำรฝึกซ้อม, ใบลงชือ่
ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร

480 นาที

คณบดีลงนาม
4

นายกสโมสร/ฐิตาภา/ชัยวัฒน์

5

นายกสโมสร/ฐิตาภา/ชัยวัฒน์

6

นายกสโมสร/ฐิตาภา/ชัยวัฒน์

ดำเนินกำรขออนุมัติโครงกำร, ลงนำมเมือ่ เสร็จสิน้ โครงกำร

ดาเนินงาน

จัดซุ้มซ้อมรับปริญญา

ไม่สามารถกาหนดได้ เนื่องจากคณบดี
อาจติดราชการ

ดำเนินกำรแจกคำสัง่ โครงกำร, ติดต่อสถำนที,่ ประสำนงำนกับ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

480 นำที

ดำเนินกำรให้นักศึกษำสโมสรนักศึกษำจัดทำซุ้มซ้อมรับปริญญำ
โดยให้แต่ล่ะสำขำรับผิดชอบ สำขำล่ะ 1 ซุ้ม

2,400 นำที

จานวนภาระงานเฉลี่ย
(ภาระงาน/สัปดาห์)

1 ครัง้ /ปีการศึกษา

เกณฑ์ตวั ชี้วัดความสาเร็จของภาระงาน/ขั้นต่า
ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

ความคุ้มค่า ความพึงพอใจ

สิ้นสุดการทาโครงการ

7

นายกสโมสร/ฐิตาภา/ชัยวัฒน์

ดำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรเพือ่ เบิกกำรเงินคณะ

5 นำที

