ตารางบันทึกแนวการปฏิบัติงาน
แนวการปฏิบัติงานด้าน/กีฬา (กีฬา 9 คณะ "พระนครเกมส์" "กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย" "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย")
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

Work Flow

เกียรติภูมิ

เกียรติภูมิ /
หัวหน้าสาขาวิชา

ดาเนินการประสานข้อมูลรายละเอียดพร้อมประสานข้อมูลสถานที่จัดโครงการฯ
พร้อมทั้งประสานวิทยากร,ผู้บรรยายโครงการฯ

รับเรื่อง/ติดต่อประสานข้อมูล/
สถานที่ดาเนินโครงการฯ

1

2

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ติดต่อประสานข้อมูลไปยังหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์
และประสานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯและดาเนินการต่อไป

ติดต่อประสานงานหัวหน้าสาขาวิชาและติดต่อ
นักศึกษาเพื่อดาเนินการตามแผนการจัดโครงการฯ

ตรวจสอบเอกสาร
3

4

จัดทารายละเอียดของโครงการฯ

เกียรติภูมิ

เกียรติภูมิ

คณบดีลงนามอนุมัติโครงการฯ

อนุมัติ โครงการฯ
5

6

เกียรติภูมิ /
หัวหน้าสาขาวิชา

ดาเนินงานตามขั้นตอนโครงการฯ

เกียรติภูมิ
ประเมินผลโครงการฯ/สรุปผลโครงการฯ

ไม่อนุมัติ
โครงการฯ

จัดทารายละเอียดโครงการฯ ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังและมาตรการประหยัดมทร.พระนคร ทาหนังสือ
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ทาหนังสือขออนุมัติซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในโครงการฯ(ค่าจัดทาไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์ของที่ระลึกเป็นเงินสด)
ทาหนังสือออกภายนอกเพื่อขออนุญาตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯถึงผู้ปกครอง
พร้อมกาหนดการโครงการฯ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและเอกสารการจัดทาโครงการฯ เพื่อดาเนินการขออนุมัติโครงการฯ
ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปี นาเสนอผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้นพร้อมทั้งเสนอ
ผู้บังคับัญชาระดับสูงสุดของคณะ เพื่อทาการขออนุมัติโครงการฯเพื่อดาเนินการต่อไปตาม
ขั้นตอน

ดาเนินการนาส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดให้กับผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโครงการฯ
และดาเนินการยืมเงินทดลองจ่าย(การเงินคณะ) ดาเนินการประสานข้อมูลการจ้าง
เหมาจัดซื้อจัดจ้าง(งานพัสดุคณะ)ดาเนินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อ
แบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆของโครงการฯ แจ้งวิทยากร,สถานที่จัด
โครงการฯเพื่อความเรียบร้อยของโครงการฯ
แจกแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อดาเนินการสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการฯตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พร้อมนาส่งข้อมูลกลับมายังหัวหน้าสาขาวิชาและ
งานแผน(รองคณบดีฝ่ายบริหารประจาคณะ)

จานวนภาระงาน เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของภาระงาน/ขั้นต่า
เฉลี่ย
(นาที/ชั่วโมง/วัน/เดือน) (ภาระงาน/สัปดาห์) ปริมาณ คุณภาพ เวลา ความคุ้มค่าความพึงพอใจ
ระยะเวลาในการปฏิบัติ

15-30 นาที

ตามประกาศก่อนระยะเวลา
เข ้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
กาหนด หรือ 1-2 วัน

15-30 นาที

ตามปี งบประมาณ 1
โครงการฯ
ไม่สามารถกาหนดวันได ้รอ
คณบดีเซ็นต์อนุมัต ิ
โครงการ/กิจกรรม หรือ
มากกว่า 1-2 วัน

1-2 วัน

1 วัน

ดาเนินการนาส่งเอกสาข้อมูลนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
กาหนด เพื่อขอชั่วโมงกิจกรรมโดยการสะสมชั่วโมงเพื่อผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
7

8

เกียรติภูมิ

15-30 นาที

นาส่งเอกสารข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการฯ ผู้รับผิดชอบชั่วโมงกิจกรรมคณะเพื่อทาการ
พิจารณาชั่วโมงกิจกรรมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

เกียรติภูมิ/ หัวหน้างาน
ติดตามแลประมวลผล

สิ้นสุดการดาเนินโครงการฯ
ข้อเสนอแนะ
หากในลาดับขั้นตอนที่อยากให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
มีข้อเสนอแนะ ให้ระบุลงในส่วนท้ายของแต่ละแผ่นงาน

จัดเก็บเอกสารที่ได้ดาเนินการและข้อมูลนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถเรียก
หรือเพื่อตรวจสอบเอกสารในภายหลังหากมีปัญหาและข้อสงสัยประการใด

10 วัน

ตารางบันทึกแนวการปฏิบัติงาน
แนวการปฏิบัติงานด้าน/กีฬา (กีฬา 9 คณะ "พระนครเกมส์" "กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย" "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย")
ลาดับที่

1

2

3

ผู้รับผิดชอบ
เกียรติภูมิ

เกียรติภูมิ /
หัวหน้าสาขาวิชา

เกียรติภูมิ

Work Flow

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

จานวนภาระงาน เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของภาระงาน/ขั้นต่า
เฉลี่ย
(นาที/ชั่วโมง/วัน/เดือน) (ภาระงาน/สัปดาห์) ปริมาณ คุณภาพ เวลา ความคุ้มค่าความพึงพอใจ
ระยะเวลาในการปฏิบัติ

รับเอกสารจากสารบรรณคณะฯ และสารบรรณฝ่ายฯ ตามเรื่องที่ผู้จัดโครงการฯ/
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด ต้องการอะไรและให้ทาอะไรในเนื้อหาของ
เอกสารนั้นๆจะได้ดาเนินการต่อไป

15-30 นาที

มหาวิทยาลัยกาหนด

ติดต่อประสานข้อมูลไปยังหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์และ
ประสานนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด ส่งเอกสาร
กลับมายังหัวหน้างานฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อไป

ตามประกาศก่อนระยะเวลา
เข ้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
กาหนด หรือ 1-2 วัน

รับรัเรืบ่อเรืงจากหั
วหน้วาหน้
สาขาวิ
ชาและประสานนั
กศึกษาดกาเนิ
่องจากหั
าสาขาวิ
ชาและประสานนั
ศึกนษาการ
ตามโครงการฯ/กิจกรรมมหาวิทยาลัยกาหนด

รับเอกสารคืนจากหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อดาเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทาหนังสือ
ส่งออกไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด

รัรับเรื่องง

อประสานงานหั
หน้าสาขาวิ
อ
ติติดต่ดอต่ประสานงานหั
วหน้วาสาขาวิ
ชาเพื่อชติาเพื
ดต่อ่อนัติกดศึต่กษา
นักนศึการตามโครงการฯ/กิ
กษาดาเนินการตามโครงการฯ/กิ
ดาเนิ
จกรรมมหาวิทยาลัจกรรม
ยกาหนด

ดาเนินการตามโครงการฯ/กิจกรรมมหาวิทยาลัย
กาหนด

15-30 นาที

คณบดีลงนามอนุมัติ นาส่งหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ/
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและเอกสารโครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด
นาเสนอผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้นพร้อมทั้งเสนอผู้บังคับัญชาระดับสูงสุดของคณะ
เพื่อทาการขออนุมัติให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด
และแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบในเบื้องต้น พร้อมขอเวลาเรียนอาจารย์ผู้สอน
และแจกเอกสารให้กับนักศึกษาเพื่อทาการขออนุญาตผู้ปกครองพร้อมขอรับเอกสาร
ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครอง

ไม่สามารถกาหนดวันได ้รอ
คณบดีเซ็นต์อนุมัต ิ
โครงการ/กิจกรรม หรือ
มากกว่า 1-2 วัน

เกียรติภูมิ

ดาเนิ
นการน
มประสานผู้รบั ้รผิับดผิชอบ
ดชอบ
ดาเนิ
นการนาส่าส่งเอกสารพร้
งเอกสารพร้ออมประสานผู
ตามโครงการฯ/กิ
ตามโครงการฯ/กิ
จกรรมมหาวิจกรรม
ทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยกาหนด

ดาเนินการนาส่งพร้อมเอกสารและประสานข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด ทราบก่อนหนังสือที่ได้ดาเนินการถึงผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด

1-2 วัน

6

เกียรติภูมิ /
หัวหน้าสาขาวิชา

รับ-ส่รังบก-ส่าหนดการ
จกรรม
งกาหนดการผู้รผูับ้รับผิผิดดชอบตามโครงการฯ/กิ
ชอบตามโครงการฯ/กิจกรรม
มหาวิ
าหนดหากมี
หากมี
การเปลี
่ยนแปลงวั
น/เวลา/
มหาวิททยาลั
ยาลัยยกกาหนด
การเปลี
่ยนแปลงวั
น/เวลา/สถานที
่
สถานที่

ดาเนินการนาส่งเอกสารและประสานข้อมูลไปยังหัวหน้าสาขาวิชาและนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด การเปลี่ยนแปลง วัน /เวลา/
สถานที่ ดังกล่าว

1 วัน

7

เกียรติภูมิ

นาส่งเอกสารข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ ผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมงกิจกรรมคณะเพื่อทาการพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

ดาเนินการนาส่งเอกสาข้อมูลนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
กาหนด เพื่อขอชั่วโมงกิจกรรมโดยการสะสมชั่วโมงเพื่อผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดขึ้น

4

5

8

เกียรติภูมิ

เกียรติภูมิ/ หัวหน้างาน
ติดตามแลประมวลผล

สิ้นสุดการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
หากในลาดับขั้นตอนที่อยากให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
มีข้อเสนอแนะ ให้ระบุลงในส่วนท้ายของแต่ละแผ่นงาน
มีข้อเสนอแนะ ให้ระบุลงในส่วนท้ายของแต่ละแผ่นงาน

จัดเก็บเอกสารที่ได้ดาเนินการและข้อมูลนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมทั้งสามารถเรียกหรือเพื่อตรวจสอบเอกสารในภายหลัง
หากมีปัญหาและข้อสงสัยประการใดของโครงการฯ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาหนด

15-30 นาที

10 วัน

ตามโครงการ/
กิจกรรม กอง
พัฒนานั กศึกษา
จัดทาโครงการ

