การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนการ การรับคาร้องของผูม้ าใช้บริการ
ส่วนงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ เอกสารคาร้องของผู้มาใช้บริการมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ผู้ใช้บริการกรอรกเอกสารคาร้องถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้รับบริการ คือ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
ผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ณ จุดบริการ
ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถดาเนินการได้
1. ผู้มาใช้บริการกรอกคาร้องถูกต้อง ครบถ้วน แนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล (ถ้ามี) พร้อม
ชาระเงินค่าธรรมเนียมที่ห้องกองคลัง
2. ไฟฟ้าขัดข้องและระบบบริหารการศึกษาใช้งานได้ปกติ
3. ไม่เป็นวันหยุดทาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้และไม่เป็นวันทีม่ ีกิจกรรมพิเศษใดๆ
คาชี้ แ จงเพิ่ม เติ ม ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารมี ห ลั ก ฐานประกอบคาร้ อ งกรอกข้ อ มู ล ครบถ้ วน อาทิเช่ น รู ป ถ่ ายขนาด 1½
สาเนาบัตรประชาชน เอกสารการเปลี่ยน ชือ่ -สกุล

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้มาใช้บริการส่งเอกสาร
คาร้องที่ครบถ้วน

1.

ตรวจสอบข้อมูล

ผ่าน

1. เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการตรวจสอบ ชื่อสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไม่ผ่าน
สถานภาพของผู้มาใช้บริการจากระบบ
บริหารการศึกษา และเอกสารคาร้อง
10 นาที สาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) รูปถ่ายขนาด 1½
2. หากตรวจสอบและข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ดาเนินการนัดรับเอกสารโดยฉีก
ใบนั ด รั บ ให้ กั บ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร นั ด รั บ
เอกสารตามวันเวลาที่กาหนด
นัดหมายผู้ใช้บริการมารับเอกสารตาม
วัน-เวลาที่กาหนด

2.

รับคาร้อง

5 นาที

1. ข้อมูลชื่อ-สกุล ของ
ผู้มาใช้บริการ ถูกต้อง
ตามระบบบริหาร
การศึกษาแลสาเนา
บัตรประชาชน
2. รูปถ่ายขนาด 1½
ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ

1. ระบบบริหารการศึกษา
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. เอกสารการเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

1. ดาเนินการภายใน
วัน-เวลาที่กาหนด
2. เอกสารคาร้อง
ถูกต้อง ครบถ้วน

1. เอกสารใบคาร้อง
2. รูปถ่ายขนาด 1½
3.สาเนาบั ต ร
ประชาชน
4.ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

บันทึกข้อมูลคาร้องเข้าระบบบริหาร
การศึกษา
3.

4.

บันทึกข้อมูลคาร้อง
เข้าระบบบริหารการศึกษา

พิมพ์ใบรายงานการนาส่ง
คาร้อง

5 นาที

รวบรวมคาร้องและใบรายงานการนาส่ง
คาร้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทารับคาร้อง
ไปดาเนินการ

5.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ระบบบริหารการศึกษา
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่ายขนาด 1½
4. เอกสารการเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
ส่งมอบคาร้องถูกต้อง 1. ใบรายงานการนาส่ง
คาร้อง
ครบถ้วน
2. เอกสารคาร้อง

ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลคียค์ าร้อง
ถูกต้องครบถ้วน

5 นาที

15 นาที เจ้าหน้าที่ผจู้ ัดทารับคาร้องไปดาเนินการ
ส่งเอกสารคาร้อง
ให้ผู้จัดทา

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

เจ้าหน้าที่ผจู้ ัดทา
คาร้องดาเนินการ
จัดทาตามระยะเวลา
ที่กาหนด

1. เอกสารใบคาร้อง
2. รูปถ่ายขนาด 1½
3.สาเนาบั ต ร
ประชาชน
4.ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
2.เจ้าหน้าที่
ผู้จัดทารับคา
ร้อง
1. เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
2.เจ้าหน้าที่
ผู้จัดทารับ
คาร้อง

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

6.
ผู้จัดทาส่งคืนคาร้อง
ที่ดาเนินการแล้ว

2 วัน

7.
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ส่งมอบเอกสารให้กับ
ผู้มาใช้บริการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผจู้ ัดทาคาร้องดาเนินการจัดทา 1.ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.ทันระยะเวลาที่
กาหนด

เอกสารที่ดาเนินการจัดทา 1.เจ้าหน้าที่
แล้ว
ผู้จัดทารับ
คาร้อง
2.เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่งมอบเอกสาร
ให้กับผู้ใช้บริการ

1.ใบนัดรับเอกสาร
2.เอกสารที่ดาเนินการ
จัดทาแล้ว

1.เอกสารถูกต้อง
2.ส่งมอบทันตามเวลา
ที่นัดหมาย

1 วัน

หมายเหตุ
จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของโปรแกรม
ใช้แสดงคาสั่งในการประมวลผล
การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ โดยจะมีเส้นออกจากรูปเพื่อแสดงทิศทางการทางานต่อไป เงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จ
ลูกศรแสดงทิศทางการทางานของโปรแกรมและการเคลื่อนไหวของข้อมูล
การขึ้นหน้าใหม่ ในกรณีที่ผังงานมีความยาวเกินกว่าที่จะแสดงพอในหนึ่งหน้าจุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่คนละหน้ากระดาษ

เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ

