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ส่วนที่ 1
บริบทของมหาวิทยาลัย
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ ประวัติ
ของมหาวิ ท ยาลั ย เอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย เปูาประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัย

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอาเภอ
เมืองฉะเชิงเทราใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร และกองพันทหาร
ช่างที่ 2 (ค่ายศรีโสธร) มีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น 3 แห่ง คือ
แห่งแรก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000 บนเนื้อที่ 43 ไร่เศษ เป็นที่ตั้งของสานักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและอาคารที่
ทาการต่าง ๆ
แห่งที่สอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000 มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับบริจาคและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของโปรแกรมวิชาดนตรี และเป็นบริเวณที่พักอาศัยของข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย
แห่งที่สาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 หมู่ 4 ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
สถานที่แห่งแรกนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายซึ่งต่อมาเมื่อโรงเรียนย้ายไป
ตั้งใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีทางราชการจึงได้ขยายสถานที่เดิมให้กว้างขึ้นโดยขอที่ดินจากทางการทหาร
และจัดซื้อเพิ่มเติมสร้างหอนอนและเรือนพักครูแล้วย้ายนักเรียนสตรี หน่วยงานฝึกหัดครู ซึ่งเรียน
รวมอยู่กับนักเรียนสตรีประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในปี พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อ
โรงเรียนว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด
(ครู ว.) จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ถือกาเนิดในปี พ.ศ. 2483 จากนั้นก็ได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงมาโดยลาดับ กล่าวคือ
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พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรี
ฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” แต่ต่อมาได้ตัดหลักสูตรครูประชาบาล และหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด
ออกปีละชั้นจนหมดในปี พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2495 ตามลาดับ
พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูล และในปี พ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม
(ป.ป.) ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป. หญิง เป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาคของไทย
ในระยะนี้ เองที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลอ ง
ปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ ได้แก่ องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัย
โลก (WHO) องค์ ก ารบริ ห ารความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า (USOM) มี
ชาวต่างประเทศเข้ามาดาเนินงานในโครงการนี้จากหลายชาติ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก
นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย ศรีลังกาและญี่ปุน ในการนี้ทางโรงเรียน
ฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้ให้ความร่วมมือกับโครงการระหว่างประเทศ โดยจัดสถานที่ไว้ส่วนหนึ่งสาหรับ
ให้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประชุม การสาธิตการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและ
ต่างประเทศ พ.ศ.2498 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. โดยรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วยจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
ฉะเชิงเทรา เป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” สังกัดกรมการฝึกหัดครู
ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคาร
สถานที่และด้านการเรียนการสอน โดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาและ
องค์การ ยูนิเซฟ (UNICEF) และได้มีโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในระยะนี้ด้วย
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนาเป็น
“วิทยาลัยครูฉ ะเชิง เทรา” เปิดสอนถึงระดับ ประกาศนียบัตรวิช าการศึก ษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง )
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคค่า (Twilight) ในด้านอาคารสถานที่ ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กแทนอาคารเรียนไม้ที่มีอยู่แต่เดิมและมีอาคารอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามลาดับ
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และให้มีภารกิจอื่น ๆ คือ
การค้นคว้าวิจัย ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครู
ประจาการ จึงได้มีโครงการอบรมครูประจาการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึง
พ.ศ. 2530
ในปี พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) และให้วิทยาลัยครู
เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ถึงระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทัง้
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นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)
ในวันเสาร์-อาทิตย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม วิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ตราเป็นพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 112 ตอนที่ 4 ก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบัน
ราชภัฏฉะเชิงเทรา”
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
บริเวณหนองกระเดือย หมู่ 4 ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบัน
ราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือที่ มท 0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
และในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟูากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้
นาร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามความในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่
13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น“สถาบันราชภัฏราชนครินทร์”
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก.
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ทาให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ใช้อักษรย่อภาษาไทย “มรร” และใช้
ชื่อภาษาอังกฤษ RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY ตัวย่อ RRU

ปรัชญา (Philosophy)
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation
with Royal Philosophy.
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เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ตามแนวพระราชดาริ”

อัตลักษณ์ (Identity)
“จิตอาสา ใฝุรู้ สู้งาน”

พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกาหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
4. บริการวิชาการ และประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งใน
และต่า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นาภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น แห่ ง ภาคตะวั นออก ตลอดจนการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์
2. มีความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ และสู้งาน
3. มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม
4. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็ง และยกระดับให้เป็นแหล่งจ้างงานของประชาการและบัณฑิตในพื้นที่
2. มีงานวิจัย นวั ตกรรมที่สร้างคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์
1. สร้างโครงการที่ตอบสนองพื้นที่ที่เน้นการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้าง
คุณค่าของชุมชน สู่การจัดการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และร่วมสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์
1. ปรั บปรุ งหลั กสู ตรครุ ศาสตร์ และกระบวนการผลิ ตบั ณฑิ ตให้ มี
สมรรถนะเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ คุณลักษณะ 4 ประการ และมีทักษะที่จาเป็น (การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้ องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น
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2. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ ได้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
3. ยกระดับขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีสมรรถนะ พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้
3. ปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
การปฏิบัติงาน
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม
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การแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ออกกฎกระทรวงจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 รองรับความในมาตรา 6 1 และมาตรา 112 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ พ.ศ.2547 ให้ จัดส่ว นราชการในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
จากนั้ น ในปี 2550 ได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารส่ ว นงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประกาศจัดตั้งส่วนงาน
ภายใน 3 หน่ ว ยด้ ว ยกัน คื อ 1) สถาบั นพั ฒ นาคุณ ภาพครู 2) บัณ ฑิต วิท ยาลั ย และ 3) สถาบั น
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2563 ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดตั้ง สถาบันพัฒนา
ศักยภาพแห่งกาลั งคนแห่ งอนาคต ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 โดยยกเลิ กประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณภาพครูเป็นส่วนงานภายในฉบับลง
1

1

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
2
มาตรา 11 การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัย
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ทาเป็นกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการเป็นสานักงานคณบดี สานักงานผู้อานวยการ และกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่ฐานเทียบเท่ากอง ให้ทาเป็นประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานให้ทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
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วันที่ 16 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามาตรา 43 อีกทั้งให้มีการบริหาร
ส่ ว นงานภายในตามข้ อ บั ง คั บ ของสภาอุ ด มศึ ก ษาตามมาตรา 5 4 ดั ง นั้ น โครงสร้ า งการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงเป็นไปตามภาพที่ 1

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต

ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2

3

มาตรา 4 นอกจากการตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้วเมื่อมีความจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายในที่
ดาเนินการจากเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยทาเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจัดตั้งส่วนงานภายใน คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจะกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ
ก็ได้
4
มาตรา 5 การบริหารและการดาเนินงานของส่วนงานภายในที่จัดตัง้ ขึ้นตามมาตรา 4 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษา
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ส่วนที่ 2
บริบทของหน่วยงาน
ประวัติของสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เดิมใช้ชื่อว่า สานักงานอธิการ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครู
สานักงานอธิการ จึงเปลี่ ยนเป็ นสานักงานอธิการบดี ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติส ถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ.2538 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝุาย ได้แก่ ฝุายธุรการ ฝุายการเงิน ฝุายพัสดุ
ฝุายประชาสัมพันธ์ ฝุายการเจ้าหน้าที่ ฝุายอาคารสถานที่ ฝุายยานพาหนะ ฝุายแผนงาน ฝุายกิจการ
นักศึกษา และฝุายสวัสดิการ
เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มาตรา 10 มีการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง ได้แก่ (1) กองกลาง (2)
กองนโยบายและแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังมีพื้นที่ที่ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จานวน 500 ไร่ ทาให้สานักงานอธิการบดี มีการแบ่งส่วนงานเพิ่มอีกส่วนงานหนึ่ง ซึ่งอยู่
ในสายการบั งคับบั ญชาของสานักงานอธิการบดี ดังนั้นส านักงานอธิการบดีจึงมีโครงสร้างการ
บริหารงาน ดังปรากฏตามภาพที่ 2
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

สานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานอธิการบดี
ดังนั้นหน่วยงานภายในของสานักงานอธิการบดีจึงแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 กองและสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกอบไปด้วย กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยแต่ละกองจะมีหน่วยงานย่อยสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กองกลาง
จะประกอบไปด้วยหน่วยงานอานวยการ หน่ วยงานคลัง หน่วยงานพัสดุ หน่วยงานบริหารงานบุคคล
หน่วยงานอาคารสถานที่ และหน่วยงานศูนย์บางคล้า ส่วนกองนโยบายและแผนจะประกอบไปด้วย
หน่วยงานบริหารงานทั่วไป หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ
และหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ในขณะที่กองพัฒนานั กศึกษาจะประกอบไปด้วย หน่วยงาน
บริ ห ารงานทั่ ว ไป หน่ ว ยงานบริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา หน่ ว ยงานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา และ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ดังแสดงในภาพที่ 3
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

สานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานอานวยการ หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
- ธุรการ
หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนหน่วยงานบริการ
- งานประชุมและพิธกี าร หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ
และสวัสดิการนักศึกษา
- งานเลขานุการผู้บริหารหน่วยงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานบริการแนะแนว
- งานยานพาหนะ
การศึกษาและอาชีพ
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
หน่วยงานคลัง
หน่วยงานพัสดุ
หน่วยงานบริหารงานบุคคล
หน่วยงานอาคารสถานที่
หน่วยงานศูนย์บางคล้า
หน่วยงานนิติการ
ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
งานพัฒนาคุณภาพครู

ภาพที่ 3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสานักงานอธิการบดี
สถานที่ตั้ง
1. สานักงานอธิการบดีมีสานักงานที่อาคารเรียนรวมและอานวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
2. สานักงานอธิการบดี (บางคล้า) มีสานักงานที่อาคารสภามหาวิทยาลัย ชั้น 1 ตาบลหัวไทร
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
การจัดตั้งหน่วยงาน
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
121 ตอนพิเศษ 23 ก. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ทาให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ มีฐานะเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2547 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2549 ให้
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แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น 3 กอง และสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ได้แก่
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา
และสภามหาวิทยาลัย ราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ตามโครงสร้ า งการแบ่ง ส่ ว นราชการตามประกาศสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.
2561 มีมติให้ตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกากับของสานักงานอธิการบดี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา (Philosophy)
พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดี มีวินัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนา
รับใช้สังคมภาคตะวันออก”
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการอย่างมืออาชีพ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทางานเป็นทีม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. สนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาด้านกายภาพของสานักงานอธิการบดีให้โดดเด่นและทันสมัย
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในสายงาน
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อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ (Identity)
ใฝุรู้ สู้งาน บริการดี มีน้าใจ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
รวมบริการ ประสานภารกิจ

โครงสร้างองค์กรกองกลาง สานักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 กองกลาง
ประกอบด้ ว ย (1) หน่ ว ยงานอานวยการ (2) หน่ว ยงานคลั ง (3) หน่ ว ยงานพัส ดุ (4) หน่ว ยงาน
บริหารงานบุคคล (5) หน่วยงานอาคารสถานที่ (6) หน่วยงานศูนย์บางคล้า (7) หน่วยงานนิติการ (8)
ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ (9) งานพัฒนาคุณภาพครู ดังปรากฏในแผนภาพที่ 4 ดังนี้

กองกลาง

หน่วยงานอานวยการ
- งานธุรการ
- งานประชุมและพิธกี าร
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานยานพาหนะ

หน่วยงานคลัง
- งานธุรการ
- งานการเงิน
- งานบัญชี

หน่วยงานพัสดุ
- งานธุรการ
- งานจัดซื้อจัดจ้าง
- งานควบคุมพัสดุ

หน่วยงานศูนย์บางคล้า

หน่วยงานบริหารงานบุคคล
- งานธุรการ
- งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
- งานบาเหน็จ ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
- งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
- งานพัฒนาบุคลากร

- งานธุรการ/งานไปรษณ๊ย์
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานอาคารและซ่อมบารุง
- งานอาคารสถานที/่
- งานสาธารณูปโภค
หน่วยงานนิติการ
ยานพาหนะ
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง
- งานบริหารงานบุคคล
- งานนิติการ
และควบคุมงานก่อสร้าง
- งานประชุมและพิธกี าร
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานสัมมนาคารบางปะกง
ภาพที่ 4 โครงสร้างองค์
ปาร์คก2ร กองกลาง สานักงานอธิการบดี

หน่วยงานอาคารสถานที่
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โครงสร้างองค์กรหน่วยงานศูนย์บางคล้า
หน่ ว ยงานศู น ย์ บ างคล้ า เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในสั ง กั ด กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีการแบ่งส่วนงานภายในประกอบด้วย 11 งาน โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับงานของแต่ละงานที่จะต้องปฏิบัติภายในหน่วยงานศูนย์บางคล้า ดังนี้ (1) งานธุรการ/งาน
ไปรษณีย์ (2) งานบริห ารงานบุคคล (3) งานประชุมและพิธีการ (4) งานพัสดุ (5) งานอาคาร
สถานที่ (6) งานเลขานุการ (7) งานนโยบายและแผน (8) งานคลัง (9) งานประชาสัมพันธ์ (10) งาน
โสตทัศนู ป กรณ์ (11) งานสั มมนาคารบางปะกงปาร์ค 2 เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปูาหมายตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยหน่วยงานศูนย์บางคล้าสามารถแบ่ง ภาระงานหลักๆ ดังปรากฏในแผนภาพ
ที่ 5 ดังนี้

กองกลาง
หน่วยงานศูนย์บางคล้า

งานธุรการ/
งานไปรษณีย์

งานบริหาร
งานบุคคล

งานประชุม

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

งานเลขานุการ

- รับ-ส่งเอกสาร
- บริการจัดส่ง
ไปรษณีย์

- งานสรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง
- จัดทาทะเบียน
ประวัติ
- จัดสวัสดิการ
- เบิกจ่าย
เงินเดือนและ
ประกันสังคม

- บริหารจัดการ
งานประชุม
- ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัย
- ติดตามผลการ
ดาเนินงาน

- งานจัดซื้อ
จัดจ้างต่างๆ
- ลงเลขทะเบียน
ครุภัณฑ์
- เบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์

- การปรับปรุง
ซ่อมแซมต่างๆ
- การออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง
- การบารุงรักษา
และตกแต่งต้นไม้

- ทาเอกสารการ
ประชุม
- จัดทาปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร

งานนโยบายและแผน

งานคลัง

- จัดแผนงบประมาณ
- รับเงินและ
ออกใบเสร็จ
- ติดตามประมวลผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ ตรวจสอบฎีกาการ
เบิกจ่ายเงินรายได้

งานประชาสัมพันธ์

งาน
โสตทัศนูปกรณ์

- ประชาสัมพันธ์
- บริการโสตทัศนูปกรณ์
ข้อมูลข่าวสาร
- จัดเก็บภาพกิจกรรม - กากับดูแล อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
- ต้อนรับคณะบุคคลที่
มาศึกษาดูงาน

ภาพที่ 5 โครงสร้างองค์กร หน่วยงานศูนย์บางคล้า

งานสัมมนาคาร
บางปะกงปาร์ค 2
- ดูแลความเรียบร้อย
การให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ
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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์บางคล้า
หน่วยงานศูนย์บางคล้า เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ.2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เป็น 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา โดยมี
หน่วยงานศูนย์บางคล้าอยู่ในสังกัดกองกลาง ทาหน้าที่หลักเกี่ยวกับให้บริการสนับสนุนภารกิจงาน
ด้านต่างๆ เช่น งานธุรการ งานไปรษณีย์ งานพัสดุ งานคลัง งานประชุมและพิธีการ งานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปูาหมายตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด มีงานภาระรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานธุรการ/งานไปรษณีย์ ดาเนินการการรับส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก งานพิมพ์
และสาเนาเอกสาร บริการจัดส่งไปรษณีย์ประเภทต่างๆ และจาหน่ายสินค้าไปรษณีย์
2. งานบริหารงานบุคคล ดาเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง การจัดเก็บทะเบียนประวัติ
การจัดสวัสดิการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงินประกันสังคม เงินเดือน ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. งานประชุมและพิธีการ ดาเนินการบริหารจัดการประชุมต่างๆ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย
และติดตามผลการดาเนินงานตามเปูาหมายของสภามหาวิทยาลัยและประเมินผล
4. งานพัสดุ ดาเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์การลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์
และทาบัญชีคุมยอดพัสดุ การจาหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน
5. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดาเนินการการตรวจสอบและซ่อมบารุง อาคารสถานที่
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร งานสาธารณูปโภค ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟูาและการ
จัดการพลังงาน ดูแลความสะอาดภายในอาคารและบริเวณภายนอกอานวยความสะดวกแก่ นักศึกษา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดบริการยานยนต์ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
6. งานเลขานุการผู้บริหาร ดาเนินการการจัดทาเอกสารการประชุม รายงานการประชุม
การทาปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหารการประสานงานกับบุคคล
7. งานนโยบายและแผน ดาเนินการการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลผล
พิจารณาเสนอแนะ ติดตามประมวลผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
8. งานคลัง ดาเนินการรับเงินและออกใบเสร็จ ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินรายได้
9. งานประชาสัมพันธ์ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จัดเก็บภาพกิจกรรม
ต่างๆ และต้อนรับคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน
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10. งานโสตทัศนูปกรณ์ ดาเนินการบริการโสตทัศนูปกรณ์ด้านการศึกษา กากับดูแลให้
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
11. สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค 2 ดาเนินการดูแลความเรียบร้อยการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ
หน่วยงานศูนย์บางคล้า เป็นหน่วยงานที่ต้องดาเนิน การหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานพัสดุ
งานการเงิน งานบริ ห ารงานบุ คคล เป็นต้น ซึ่งในการดาเนิ นงานนั้น หน่ว ยงานศูนย์บางคล้ าต้อ ง
ดาเนินงานภายในหน่วยงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อเก็บข้อมูลรองรับการตรวจสอบ รายงาน
การดาเนินงานต่อผู้บริหารและดาเนินการอื่นใด สาหรับการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีภาระงานสรุปพอสังเขปได้ดังนี้
1. กากับดูแลงานธุรการ และงานสารบรรณ รวมทั้งกรองเอกสารด้านงานคลัง งานพัสดุ
งานบริ หารงานบุคคล งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานประชาสั มพันธ์ งานแผน งาน
สวัสดิการต่างๆ งานบริหารงานทั่วไป และงานอื่นๆ แล้วเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาต่ออธิการบดี
ผ่ า นระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Document) รวมทั้ ง เอกสารเสนอลงนาม ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
2. ประสานเชื่อมโยงงานด้านต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
และประสานเชื่ อ มโยงงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
3. ดาเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
4. จัดทาคาสั่งจ้าง คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และคาสั่งต่ างๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารงานบุคคล
5. จัดทาทะเบียนและแฟูมประวัติของลูกจ้างชั่วคราว
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท
7. ดาเนิน การประเมิน ผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างชั่ว คราว และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประจาหน่วยงานศูนย์บางคล้า
8. ดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
9. จัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนหรือรับรองการปฏิบัติงาน
10. จัดทาแผนและเขียนโครงการฝึกอบรมและสัมมนาประจาปี
11. ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวและค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว
12. ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
13. จัดทาข้อมูลสถิติบุคลากร ควบคุมและบันทึกข้อมูลต่างๆของบุคลากร
14. จัดทาผู้อยู่เวรรักษาการ
15. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
16. จัดทาข้อมูลผู้เข้าพักอาศัยบ้านพักและแฟลตอาจารย์เจ้าหน้าที่
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17. จัดทาใบเซ็นชื่อและจัดทาหลักฐานการจ่ายค่าพาหนะส่วนตัวไปปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
18. ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามฎีกาประเภทต่างๆ
19. จัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจาปีต่อมหาวิทยาลัย
20. จัดทารายงานประจาปี
21. ดาเนินการปฏิบัติงานร่วมสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
22. ดาเนินการด้านงานพิมพ์ต่างๆ
23. ภาระงานอื่นๆ เช่น เข้าร่วมประชุมต่างๆ
24. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม การปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
(บางคล้า) สานักงานอธิการบดี
จากงานด้ า นต่ า งๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อ เป็ น การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
สายสนับสนุน คนงาน และแม่บ้านของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงวางระบบการควบคุม กากับ
ตรวจสอบและรายงานผลการเข้า -ออก ในการปฏิบัติงาน โดยมีระบบควบคุมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้า) ปรากฏรายละเอียดในส่วนที่ 3
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ส่วนที่ 3
ขั้นตอนการใช้งานระบบควบคุมการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้า)
การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดหน่วยงานศูนย์บางคล้า กองกลาง
สานักงานอธิการบดี เป็นภารกิจที่จะต้องดาเนินไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.2555 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง กาหนดจานวนวันลา
หรือมาทางานสายของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามกระบวนการที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ตามมติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
1/2561 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แนว
ปฏิบัติการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.
2561 ข้อ 3 ระบุว่า กรณีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไม่สามารถบันทึกได้ ให้มีการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน และรายงานให้หน่วยงานบริหารงานบุคคลทราบ
และข้อ 4 ระบุว่า บุคลากรสายสนับสนุนผู้ใดไม่บันทึกลงนามปฏิบัติราชการและเลิกปฏิบัติราชการ
โดยที่ไม่มีการลาในวัน นั้ น ๆ ให้ ห น่ว ยงานบริห ารงานบุคคลแจ้ งไปยังหน่ว ยงานต้นสั งกัดและให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้นั้นให้บันทึกชี้แจงเหตุผลรายงานเหตุจาเป็นให้ทราบ
แต่เนื่องจากมีการนาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้เป็นระบบควบคุมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุนนั้น มีขั้นตอนในการดาเนินการที่ซับซ้อนผู้ปฏิบัติ หน้าที่จาเป็นต้องทราบถึง
หลั ก การและวิ ธี ก ารใช้ ง านของเครื่ อ งสแกนลายนิ้ ว มื อ ผู้ เ ขี ย นจึ ง เห็ น ว่ า สมควรที่ จ ะต้ อ งมี คู่ มื อ
ปฏิบัติงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบควบคุมการปฏิบัติราชการชองบุคลากรสายสนับสนุน
(บางคล้า) ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีคู่มือการใช้งานระบบควบคุมการปฏิบัติราชการชองบุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้า)
สานักงานอธิการบดี
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
มีคู่มือการใช้งานระบบควบคุมการปฏิบัติราชการชองบุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้ า)
สาหรับบุคลากรของสานักงานอธิการบดี เพื่อถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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ผู้เขียนจึ งแบ่งขั้นตอนที่สาคัญในการใช้งานระบบควบคุมการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายสนับสนุน (บางคล้า) ดังแสดงในแผนภาพที่ 6

ขั้นตอนที่ 1

การบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือของบุคลากร
สาหรับลงเวลาปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 2

การบันทึกวันลา และวันหยุด
ประจาปี

ขั้นตอนที่ 3

การพิมพ์รายงานเวลาเข้า-ออกของบุคลากร
ประจาเดือน

ขั้นตอนที่ 4

รายงานการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร
ประจาเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา

ขั้นตอนที่ 5

แจ้งผลการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร
ที่มาสาย/ขาด/ไม่ลงเวลาเข้า/ไม่ลงเวลาออก

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

เจ้าตัวชี้แจง
เหตุผล
รายงานผลการชี้แจงเหตุผลของบุคลากรแต่ละคน

สรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการใช้งานระบบควบคุมการปฏิบัติราชการชองบุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้า)
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ขั้นตอนที่ 1
การบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือของบุคลากรสาหรับลงเวลาปฏิบัตงิ าน
ในขั้น ตอนนี้ จ ะเป็น การบันทึกข้อ มูล และลายนิ้ว มือของบุคลากรส าหรับลงเวลา
ปฏิบัติราชการ ต้องดาเนินการลงทะเบียนลายนิ้วมือ โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ควบคุมการลงทะเบียน
ลายนิ้วมือ โดยจะต้องมีเอกสารรายชื่อผู้ใช้งานเป็นเอกสารอ้างอิง และเตรียมเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่
ท่านต้องการจะลงทะเบียน โดยยังไม่ต้องต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ จะใช้รหัสประจาตัว ID ในการ
แทนตัวบุคคล เนื่องจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สามารถปูอนชื่อเข้าไปโดยตรง จึงจาเป็นต้องสร้าง
ตาราง ก าหนดสั ง กั ด หน่ ว ยงาน ชื่ อ -สกุ ล ของแต่ ล ะคน (ลู ก จ้ า งประจ า/พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุน/ลูกจ้างชั่วคราว) ดังตัวอย่างตารางแสดง
รหัสใน
เครื่อง

สังกัด

หน่วยงานศูนย์บางคล้า
1
หน่วยงานศูนย์บางคล้า
2
หน่วยงานศูนย์บางคล้า
83
กองพัฒนานักศึกษา
84
กองพัฒนานักศึกษา
86
สานักวิทยบริการ
87
สานักวิทยบริการ
93
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
94
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
97
คณะครุศาสตร์
98
คณะครุศาสตร์
100
คณะวิทยาศาสตร์
101
คณะวิทยาศาสตร์
105
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
106
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อ – สกุล

นางประภาพรรณ์
น.ส.อารยา
นายกิตติพงษ์
น.ส.สิริลาวัลย์
นายจักรภพ
นายภิญโญ
นายจารัส
นายธนานันท์
น.ส.มานิสา
น.ส.จินต์ณิภา
น.ส.ปรียาภรณ์
น.ส.แสงเทียน
นายสมศักดิ์
น.ส.ภัทรวันทน์

ศรีอุทยาน
เกษมสุข
ทับพยุง
แววมะบุตรวรโชติ
ยิ้มงาม
สารนาถ
เพชรดงไพร
เหล็กเกตุ
มิตรโกสุม
เนาวภาส
นิลนนท์
นามนิตย์
ทองแก้ว
เขาเหม้น

รหัส
ประจาตัว
ID

ชื่อแสดงบน
หน้าจอ

หมายเหตุ

1
2
83
84
86
87
93
94
97
98
100
101
105
106

ภาพที่ 7 แสดงรายชื่อผู้ใช้งาน
จากภาพที่ 7 แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการติดตั้งโปรแกรมลงเวลาปฏิบัติราชการ
ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและโปรแกรมบันทึกวันลา (เมื่อติดตั้งที่หน่วยงานศูนย์บางคล้า) ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows Vista หรือ Windows 7
- เนื้อที่ว่างใน Hard disk ขนาด 1 GB ขึ้นไป และ RAM 512 MB ขึ้นไป
- ต่อกับเครื่อง Printer แบบ Local หรือ Network เพื่อให้สามารถพิมพ์รายงานออกทาง
เครื่อง Printer ได้
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เมื่อมีการเตรียมเอกสารข้อมูลผู้สแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วจะดาเนินการบันทึกลายนิ้วมือ
ลงในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยใช้โปรแกรม JETCOM โปรแกรมคานวณเวลาทางาน รุ่น 3.7.1 Build :
121 (13/11/56) โดยจะดึงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามายังฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ที่
ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรากฏดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จากภาพที่ 8 เป็นการแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นการแนะนา
ปุุมต่างๆบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ปรากฏดังภาพที่ 9

ปุุม ย้อนกลับ
ปุุมตัวเลข

ปุุมเปิด-ปิด
เครื่อง

ปุุมเพิ่ม/ลด หรือ
เลื่อนรายการ
ปุุมเลือกรายการ
ภาพที่ 9 แสดงปุุมกดบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
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จากภาพที่ 9 เป็นการแสดงปุุมกดต่างๆของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
1. ปุุมกด ตัวเลข 1...0 มีไว้สาหรับใส่ค่าต่างๆ ที่เป็นตัวเลข
2. ปุุมเปิด/ปิด เครื่อง มีไว้สาหรับเปิด/ปิด เครื่อง
3. ปุุม M/OK มีไว้สาหรับเลือกรายการหรือบันทึกรายการที่กาหนดไป
4. ปุุม ESC มีไว้สาหรับย้อนกลับเมนูก่อนหน้านั้น หรือไม่มีการบันทึกค่าที่กาหนดไป
5. ปุุมเลื่อนขึ้น/ลง มีไว้สาหรับเลื่อนเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
เมื่อทราบส่วนประกอบต่างๆ เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบันทึกลายนิ้วมือของ
บุคลากรลงในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
การบันทึกลายนิ้วมือในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

มีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้

1. เริ่มการเข้าใช้งานเมนูการบันทึกลายนิ้วมือ

กดเลือกปุุม M/OK

ภาพที่ 10 การใช้งานเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ
จากภาพที่ 10 ผู้ดูแลระบบจะกดปุุม M/OK ค้างไว้ เครื่องบันทึกลายนิ้วมือจะขึ้นรูปกุญแจ
ล็อค ให้ยืนยันการใช้งานผู้ดูแลระบบด้วยวิธีสแกนลายนิ้วมือนิ้วของผู้ดู แลเพื่อเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ผู้ดูแล
จะสามารถเข้าหน้าเมนูต่างๆ ได้ โดยการกดปุุม M/OK ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าเมนู โดยจะขึ้นข้อความ
ว่า “ยืนยันผู้ดูแล” ให้ผู้ดูแลสแกนนิ้วมือเข้าสู่หน้าเมนูต่างๆ
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2. การแสดงหน้าจอเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ
เลือกเพิ่มผู้ใช้

เลือกปุุมตกลง
ภาพที่ 11 การเพิ่มผู้ใช้ลายนิ้วมือ
จากภาพที่ 11 จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการเมนูต่างๆ ขึ้นมา ให้เลือกที่เมนู
เพื่อทาการบันทึกลายนิ้วมือ (Add ผู้ใช้งาน) แล้วกดปุุม M/OK ปรากฏดังภาพที่ 12
3. การแสดงรายละเอียดของข้อมูลสาหรับบันทึกลายนิ้วมือ

เพิ่มผู้ใช้

ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอข้อมูลสาหรับบันทึกลายนิ้วมือ
จากภาพที่ 12 จะปรากฏหน้าจอการเพิ่มผู้ใช้ โดยมีช่องแสดงรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้
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รหัส
ชื่อ
นิ้ว
รหัส

สาหรับ
สาหรับ
สาหรับ
สาหรับ

ประเภทรุ่น สาหรับ
สิทธิ์ สาหรับ

ตั้งรหัสพนักงานตามเอกสารเตรียมไว้
ชื่อไม่ต้องใส่เว้นเอาไว้
บันทึกด้วยลายนิ้วมือ เพื่อใช้นิ้วนั้นในการสแกน เข้า-ออก
รหัสผ่าน กรณีไม่ใช้นิ้วหรือลายนิ้วมือมีปัญหา การบันทึกอนุโลมให้ใช้
รหัสผ่านได้ แต่ต้องใส่ตัวเลขไม่เกิน 8 ตัว เพื่อใช้ในการกดรหัส เข้า-ออก
ระบุ FP/PW ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (เว้นไว้)
เลือกประเภท ผู้ใช้/ผู้ดูแล

เมื่อทราบความหมายของช่องแสดงรายการต่างๆแล้ว ให้ลงรายการต่างๆ ดังภาพที่ 13
4. การลงรายการข้อมูลผู้ใช้งาน

3.ใส่เลขรหัสพนักงาน

2.แปูนพิมพ์ตัวเลขรหัส

1.กดปุุมลบตัวเลขเดิม
ภาพที่ 13 การบันทึกข้อมูลรหัสพนักงาน
จากภาพที่ 13 จะเริ่มต้นทารายการที่ช่องที่ 1 รหัส ก่อนโดยกดปุุมลูกศรซ้ายเพื่อลบตัวเลข
รหัสคนเดิมออกก่อน แล้วกดปุุมแปูนตัวเลขเพื่อใส่รหัสเลขคนใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุุมลูกศร
เลื่อนลงมา ปรากฏดังภาพที่ 14
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การบันทึกลายนิ้วมือ

ภาพที่ 14 การบันทึกลายนิ้วมือ
จากภาพที่ 14 สาหรับช่องที่ 2 จะแสดงรายการ ชื่อ ไม่ต้องใส่ชื่อ ให้กดปุุมลูกศรเลื่อนลงมา
เนื่องจากไม่สามารถพิมพ์บันทึกชื่อในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้ ต้องพิมพ์ชื่อในโปรแกรม JETCOM
เป็ นโปรแกรมคานวณเวลาทางานที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่องที่ 3 ช่องรายการ นิ้ว ใช้
สาหรับบันทึกลายนิ้วมือ ให้กดปุุม M/OK เพื่อเข้าสู่ระบบบันทึกนิ้ว ทาการวางนิ้วหลักในช่องสแกน
แล้วจะมีเสียงดัง ติ๊ด ขึ้น ให้ยกนิ้วออกและใช้นิ้วเดียวกัน กดอีก 2 ครั้ง เครื่องจะบันทึกนิ้วที่ 1 เป็น
นิ้วหลัก ปกติจะบันทึก 2 นิ้ว เป็นนิ้วสารอง ให้วางนิ้วสารองเป็นครั้งที่ 2 อีก และวางนิ้วนั้นให้ครบ 3
ครั้ง เสร็จแล้วกดปุุม M/O.K. แล้วเครื่องจะบันทึกข้อมูลของนิ้วเอง จากนั้นกลับสู่หน้าจอ เพิ่มผู้ใช้ ให้
กดปุุมลูกศรเลื่อนลงมา ผ่านช่องรายการ รหัส,ประเภทรุ่น และสิทธิ์ ในขั้นตอนต่อไปจะใช้รหัสผ่านซึ่ง
สาหรับกรณีที่พนักงานที่ไม่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ เนื่องจากลายนิ้วมือไม่ชัดเจน ให้ดาเนินการ
ดังภาพที่ 15
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5. การใช้รหัสผ่าน

เลือก
รหัสผ่าน

ภาพที่ 15 การใช้รหัสผ่าน
จากภาพที่ 15 จะเลือกใช้ช่องที่ 4 แสดงรายการ รหัส โดยเลือกรหัสผ่าน ตรงรหัสผ่านกดปุุม
ตกลง(O.K.) เพื่อเข้าสู่ระบบบันทึกรหัสผ่าน ให้ปูอนรหัสผ่านจะใช้ตัวเลขไม่เกิน 8 ตัว และกดตัวเลข
รหัสที่ตั้งไว้ จากนั้นเลื่อนลงมาใส่ช่องยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง ให้ใส่เลขเดิมอีก กดปุุมตกลง (O.K.)
หน้าจอจะปรากฏรูปกุญแจล๊อค เป็นแสดงถึงการบันทึกรหัสผ่านสาเร็จ ให้กดเลื่อนช่องที่ 5 แสดง
รายการ ประเภทรุ่น FP/PW ไม่ต้องกดเลือก ให้กดปุุมลูกศรเลื่อนผ่านลงมา จากนั้นเลือกช่องที่ 6
แสดงรายการ สิทธิ์ ผู้ใช้/ผู้ดูแล เวลาเลือกใช้สิทธิ์ จะกดลูกศรซ้าย ขวา สาหรับ เลือกรายการที่จะ
ใช้งาน เป็นการสิ้นสุดการใช้รหัสผ่าน จากนั้นให้ออกจากระบบ ปรากฏดังภาพที่ 16
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6. การออกจากระบบ เพิ่มผู้ใช้

1.เลือกช่องตกลง(O.K.)

3.เลือกปุุม ESC

2.เลือกปุุม M/OK

ภาพที่ 16 การเลือกออกจากระบบบันทึกลายนิ้วมือ
จากภาพที่ 16 จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย ให้กดปุุมลูกศรลงแล้วเลือกช่อง ตกลง(O.K.) แล้วกด
ปุุม M/O.K จากนั้น กดปุุม ESC เพือ่ ออกการใช้งาน ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 แสดงการเข้าสู่โหมดหน้าหลัก
จากภาพที่ 17 จะเป็นการออกมาจากระบบเพิ่มผู้ใช้ เข้าสู่หน้าจอหลัก จากนั้นให้พนักงาน
ทดลองสแกนลายนิ้วมือในช่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบจะมีเสียง “บันทึกสาเร็จค่ะ”
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การเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ากับซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์
หลังจากที่ได้ลงทะเบียนลายนิ้วมือผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ภายในเครื่องจะมีเพียงลายนิ้วมือ
และรหัสประจาตัว ID เท่านั้น ผู้ดูแลระบบจะต้องดึงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามายัง
ฐานข้อมูลของซอฟแวร์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนาเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับระบบ
เครือข่าย (Network) โดยผ่านฮับด้วยสายแลนหรือต่อเข้าโดยตรงกับช่องแลนของคอมพิวเตอร์ การ
เชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งสแกนลายนิ้ ว เมื อ เข้ า กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จะเข้ า โปรแกรม Attendance
Management
ขั้น ตอนแรกคือจะต้องกดปุุม โปรแกรม Attendance Management ที่ห น้าจอทางาน
ดังภาพที่ 18
1. การเปิดโปรแกรม Attendance Management

1. คลิกเลือก

2.กดเลือก

ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอการเข้าสู่โปรแกรม
จากภาพที่ 18 จะแสดงการคลิกเลือกเปิดโปรแกรม Attendance Management เพื่อ
เชื่อมต่อระบบ โดยการกดเลือก Yes เพื่อเข้าสู่โปรแกรมปฏิบัติการต่อไป
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2. การเชื่อมต่อโปรแกรม Attendance Management กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดังภาพที่ 19

2.เลือกเชื่อมต่อ
1.คลิกแถบดา

ภาพที่ 19 การเชื่อมต่อโปรแกรมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จากภาพที่ 19 หน้าจอจะขึ้นโปรแกรมคานวณเวลาทางาน ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. คลิกแถบดาตรงแถบแสดงสถานะ
2. กดปุุมเลือกเมนูบนแถบบาร์ คลิกเลือกเมนู เชื่อมต่อ โปรแกรมจะเปลี่ยนสถานะจาก Disconnect
เป็น Connect เป็นการแสดงถึงการเชื่อมต่อระบบจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
สาเร็จ
3. เมื่อระบบขึ้นสถานะเป็น Connect แล้วจะสามารถทางานดึงข้อมูลต่างๆได้
เมื่อระบบมีสถานะเป็นการเชื่อมต่อแล้วในดาเนินการ ดังภาพที่ 20
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3. การดึงข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าสู่โปรแกรมคานวณเวลาทางาน

เลือกรายการดึงข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือ

ภาพที่ 20 การเลือกรายการดึงข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือ
จากภาพที่ 20 คลิกเลือกรายการแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือโดยการเลือก รายการดึงข้อมูล
ผู้ใช้และลายนิ้วมือ เพื่อเข้าสู่หน้าต่างต่อไป ปรากฏดังภาพที่ 21

เลือกดึงข้อมูล

ภาพที่ 21 การเลือกดึงข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือ
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จากภาพที่ 21 จะมีหน้าต่างแสดง จากเครื่องไปคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ให้คลิกเลือกปุุมดึงข้อมูล
เพื่อดาเนินการดึงข้อมูลผู้ใช้งาน ปรากฏดังภาพที่ 22

เริ่มสแกน

ภาพที่ 22 แสดงการเริ่มต้นสแกนข้อมูลจาก 0%
จากภาพที่ 22 โปรแกรมจะเริ่มสแกนการดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าสู่เครื่อง
คอมพิวเตอร์เริ่มจาก 0% สแกนข้อมูลไปเรื่อยๆ ปรากฏดังภาพที่ 23
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สแกนไปเรื่อยๆ

ภาพที่ 23 แสดงการเริ่มต้นสแกนข้อมูลจาก 0% เป็น 80%
จากภาพที่ 23 หน้าต่างนี้จะแสดงการดึงข้อมูล จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือไปยังคอมพิวเตอร์
จะสแกนข้อมูลไปเรื่อยๆจนครบ 100% ปรากฏดังภาพที่ 24
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กดปิด

ครบสมบูรณ์

ภาพที่ 24 แสดงการข้อมูลครบ 100 %
จากภาพที่ 24 เมื่อโปรแกรมสแกนการดึงข้อมูลครบสมบูรณ์ 100% แล้วให้กดปิดหน้าต่าง
จากเครื่องไปคอมพิวเตอร์เพื่อออกจากหน้าต่างนี้ เพื่อดาเนินการในขั้นตอนถัดไป ดังภาพที่ 25
4. การเลือกเมนูพนักงานจากแถบเครื่องมือด้านบน

เลือกเมนูพนักงาน

ภาพที่ 25 การเลือกเมนูพนักงาน
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จากภาพที่ 25 ให้คลิกเลือกเมนูพนักงานจากแถบเครื่องมือด้านบน เพื่อทาการย้ายรายชื่อ
พนักงานที่สแกนลายนิ้วมือไปอยู่ในหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ ปรากฏดังภาพที่ 26

1.เลือก OUR COMPANY

2.คลิกแถบดา

3.ลงข้อมูล เพศ เชื้อชาติ
คานาหน้า ชื่อ ตามลาดับ

ภาพที่ 26 การเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว
จากภาพที่ 26 จะปรากฏหน้าต่าง รายชื่อพนักงานขึ้นมาให้ดาเนินการพิมพ์บันทึกข้อมูลส่วนตัว
ของผู้สแกนลายนิ้วมือ ดังรายการต่อไปนี้
1. เลือกหน่วยงานที่พนักงานคนใหม่อยู่ โดยการคลิกเลือกเมนู OUR COMPANY ด้าน
ซ้ายมือ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงหน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
2. คลิกแถบดาตรงรายการ รหัสเครื่อง 162 ของคนใหม่ที่สแกนลายนิ้วมือ
3. พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานทุกช่อง ยกเว้นช่องแสดง รหัสที่เครื่อง ห้ามลบตัวเลขให้
คงรหัสเดิมไว้ เพราะเป็นรหัสส่วนตัวของแต่ละคน ส่วนช่องรายการอื่น เช่น ช่อง ชื่อ ให้ลบเลขรหัส
ได้ และพิมพ์ใส่ชื่อบุคลากรคนใหม่แทน และให้กรอกข้อมูลจนครบทุกช่อง เมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว
เมนู บันทึก จะปรากฏขึ้นมาบนแถบบาร์ด้านบน ให้กดบันทึกได้ ดังภาพที่ 27
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กดบันทึก

ภาพที่ 27 การบันทึกข้อมูลส่วนตัว
จากภาพที่ 27 จะเป็นการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยคลิกเลือกเมนู บันทึก บน
แถบเครื่องมือด้านบน โปรแกรมจะดาเนินการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้สแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว
เมื่อบันทึกข้อมูลของพนักงานจนครบถ้วนแล้ว ให้ดาเนินการย้ายพนักงาน ดังภาพที่ 28
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5. การย้ายชื่อพนักงานเข้าสู่หน่วยงานที่ปฏิบัติหรือสังกัด
2.กดย้าย

1.คลิกดาเลือกชื่อ

3.เลือกหน่วยงาน
หน่วยงาน

4.เลือกตกลง

ภาพที่ 28 การย้ายชื่อพนักงานเข้าสู่หน่วยงาน
จากภาพที่ 28 จะเป็นการย้ายรายชื่อพนักงานคนนั้น เข้าสู่หน่วยงานที่ปฏิบัติหรือสังกัดอยู่
ซึ่งจะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ให้คลิกแถบดา เลือกชื่อพนักงานคนใหม่บนหน้าต่างรายชื่อพนักงาน
2. กดปุุมเลือกเมนู ย้าย บนแถบบาร์ของหน้าต่างรายชื่อพนักงาน
3. ปรากฏหน้าต่างโอนย้ายพนักงานขึ้นมา ให้คลิกเลือกหน่วยงานทีพ่ นักงานคนใหม่ปฏิบัติ
4. กดปุุมเลือก  ตกลง เพื่อทาการย้ายพนักงานคนดังกล่าวไปสังกัดหน่วยงานของตนเอง
ระบบจะทาการย้ายพนักงานคนใหม่ไปสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด
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เมื่อดาเนินการย้ายพนักงานไปสังกัดหน่วยงานแล้วจะปรากฏหน้าต่างรายชื่อพนักงาน ดังภาพที่ 29
กดปิด

ไม่มีรายชื่อคนใหม่

ภาพที่ 29 แสดงการไม่มีชื่อคนใหม่
จากภาพที่ 29 จะแสดงให้ เ ห็ นว่า ในหน้ าต่างรายชื่ อพนัก งานไม่ปรากฏรายชื่อพนักงาน
คนใหม่แล้ว เพราะรายชื่อได้เข้าไปอยู่ในหน่วยงานที่ตนเองสังกัดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ทาการปิด
หน้าต่างนี้ เป็นการสิ้นสุดการย้ายพนักงาน
ในขั้นตอนถัดไป จะต้องทาการตั้งตารางทางานของพนักงานของแต่ละกะทางาน
ตารางกะการทางาน หมายถึง ตารางที่กาหนดช่วงเวลาทางานภายใน 1 สัปดาห์ โดยตั้งให้มีหลาย
กะการทางานได้ เช่น
กะการทางานที่ 1 ทางาน จันทร์ ถึง ศุกร์ ใช้ตารางเวลาที่ A เข้างาน 08.30 เลิกงาน
16.30 (สาหรับเจ้าหน้าที่)
กะการทางานที่ 2 ทางาน จันทร์ ถึง ศุกร์ ใช้ตารางเวลาที่ B เข้างาน 07.00 เลิกงาน
17.00 (สาหรับแม่บ้าน คนงาน และคนสวน)
กะการทางานที่ 3 ทางาน จันทร์ ถึง อาทิตย์ ใช้ตารางเวลาที่ C เข้างาน 18.00 เลิกงาน
(สาหรับยามรักษาความปลอดภัย)
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6. การตั้งตารางทางานของพนักงาน

กดเลือกรายการ

ภาพที่ 30 การเลือกตารางทางานของพนักงาน
จากภาพที่ 30 ให้คลิก เลือกรายการ ตั้งตารางทางานของพนักงาน บนแถบเครื่องมือด้าน
ซ้ายมือ เพื่อกาหนดตารางการทางานของแต่ละคน ปรากฏดังภาพที่ 31

เลือกหน่วยงาน

ภาพที่ 31 การเลือกหน่วยงานของพนักงาน
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จากภาพที่ 31 จะปรากฏหน้าต่าง ตารางการทางานของพนักงาน ให้คลิกเลือกหน่วยงานที่
พนักงานสังกัดอยู่ เพื่อลงข้อมูลการกาหนดกะการทางานต่อไป ดังภาพที่ 32

มีรายชื่อคนใหม่

ภาพที่ 32 แสดงรายชื่อของพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานทั้งหมด
จากภาพที่ 32 หน้าต่างตารางทางานของพนักงานนี้ จะเห็นได้ว่าในส่วนของพนักงานคนเดิม
จะแสดงชื่อกะการทางานให้เห็น ส่วนพนักงานคนใหม่ยังไม่แสดงชื่อกะ จาเป็นต้องกาหนดกะการ
ทางานให้ ปรากฏดังภาพที่ 33
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เลือกชื่อคนใหม่

ภาพที่ 33 ชื่อของพนักงานคนใหม่
จากภาพที่ 33 ให้คลิกแถบดาเลือก รายชื่อพนักงานคนใหม่ ในหน้าต่างการทางานของ
พนักงาน เพื่อทาการตั้งชื่อกะการทางาน ซึ่งจะมี 3 กะการทางาน ได้แก่ กะ A กะ B และ กะ C ตาม
ตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง ดังภาพที่ 34
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เลือกกาหนดกะ

ภาพที่ 34 เลือกกาหนดกะการทางาน
จากภาพที่ 34 ให้คลิกเลือกรายการ กาหนดกะการทางาน จากหน้าต่างตารางการทางาน
ของพนักงาน เพื่อเข้าสู่หน้าต่างถัดไป ปรากฏดังภาพที่ 35

เลือก +

ภาพที่ 35 แสดงการเลือกข้อมูล
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จากภาพที่ 35 จะปรากฏหน้าต่าง Employee attendance options ให้คลิกปุุม
เครื่องหมาย + เพื่อเข้าสู่หน้าต่างถัดไป ดังภาพที่ 36
การบันทึกข้อมูลกะการทางานสาหรับพนักงานบนหน้าต่าง Arrange Employee’s Shifts

1.เลือกชื่อกะทางาน

2.เลือกช่วงเวลาจาก

3.เลือกช่วงเวลาถึง

4.เลือกตกลง

ภาพที่ 36 แสดงการเลือกลงข้อมูล
จากภาพที่ 36 จะปรากฏหน้าต่าง Arrange Employee’s Shifts ให้ดาเนินการบันทึกข้อมูล
เพิ่มกะการทางานของพนักงานคนใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คลิกเลือก กะ A สาหรับเจ้าหน้าที่ (กะ B สาหรับ แม่บ้าน คนงาน คนสวน และกะ C สาหรับ
ยามรักษาความปลอดภัย)
2. กดปุุมเลือกช่วงเวลาในปัจจุบัน วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
3. กดปุุมเลือกช่วงเวลาถึงอนาคตถึง วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
4. กดปุุมเลือก ตกลง
หมายเหตุ การกาหนดกะทางาน ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ เป็น กะการทางานที่ 1 ทางาน จันทร์ ถึง ศุกร์ ใช้ตารางเวลาที่ A เข้างาน
08.30 เลิกงาน 16.30
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2. แม่ บ้ า น คนงาน คนสวน เป็ น กะการท างานที่ 2 ท างาน จั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ ใช้
ตารางเวลาที่ B เข้างาน 07.00 เลิกงาน 17.00
3. ยามรั กษาความปลอดภัย เป็น กะการทางานที่ 3 ทางาน จันทร์ ถึง อาทิ ตย์ ใช้
ตารางเวลาที่ C เข้างาน 18.00 เลิกงาน 06.00
จากนั้นให้ดาเนินการการบันทึกข้อมูลกะการทางานสาหรับพนักงานบนหน้าต่าง Employee
attendance options ปรากฏดังภาพที่ 37

ข้อมูลกะที่เพิ่มขึ้นมา

เลือกตกลง

ภาพที่ 37 แสดงรายการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมา
จากภาพที่ 37 จะปรากฏหน้าต่าง Employee attendance options ที่แสดงให้เห็นข้อมูล
กะพนักงานที่เพิ่มขึ้นมาให้แล้ว จากนั้น ให้คลิกปุุมตกลง  เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลกะการทางาน
ของพนักงานคนใหม่ จากนั้นหน้าต่างนี้จะถูกปิดไป ดังภาพที่ 38
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1.มีชื่อกะแสดง
2.กดปิด

ภาพที่ 38 แสดงรายชื่อพนักงานจะมีชื่อกะการทางาน
จากภาพที่ 38 จะปรากฏหน้าต่าง ตารางการทางานของพนักงานขึ้นมาอีกครั้ง ในส่วนของพนักงาน
คนใหม่จะมีชื่อกะการทางานแสดงให้เห็นแล้ว จากนั้นให้กดปิดหน้าต่างนี้ และกลับสู่หน้าจอหลัก ดังภาพที่ 39

ภาพที่ 39 แสดงการกลับสู่หน้าโปรแกรม
ภาพที่ 39 แสดงให้เห็นถึงการกลับสู่หน้าจอหลักของโปรแกรมคานวณเวลาทางาน
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ในขั้นตอนถัดไปจะต้องทาการเชื่อมต่อระบบโปรแกรมคานวณเวลาทางานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อีกครั้ง เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดังภาพที่ 40
การเชื่อมต่อระบบโปรแกรมคานวณเวลาทางานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

กดเชื่อมต่อ

ภาพที่ 40 แสดงการเชื่อมต่อระบบ
จากภาพที่ 40 ให้คลิกแถบดาเปลี่ยนสถานะจาก Disconnect เป็น Connect แล้วคลิกเลือกเมนู
เชื่อมต่อ เป็นการแสดงถึงการเพื่อเชื่อมต่อระบบโปรแกรมคานวณเวลาทางานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
จากนั้นให้ทาการส่งข้อมูล ดังภาพที่ 41
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7. การส่งข้อมูลผู้ใช้ลายนิ้วมือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เลือกรายการส่งข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

ภาพที่ 41 แสดงการเลือกส่งข้อมูล
จากภาพที่ 41 ให้เลือกรายการส่งข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจากแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ เพื่อ
เชื่อมข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
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การส่งบันทึกข้อมูลจาก หน้าต่างจากคอมพิวเตอร์ไปเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดังภาพที่ 42

เลือกหน่วยงาน

ภาพที่ 42 แสดงการเลือกหน่วยงาน
จากภาพที่ 42 จะปรากฏหน้ า ต่า งจากคอมพิว เตอร์ ไ ปเครื่ อ งสแกนลายนิ้ ว มื อ ให้ เ ลื อ ก
หน่วยงานที่คนใหม่สังกัดอยู่ โดยการคลิกเลือกจากรายการด้านซ้ายมือ จะปรากฏดังภาพที่ 43
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แสดงรายชื่อพนักงาน
ในหน่วยงานทั้งหมด

ภาพที่ 43 แสดงรายชื่อทั้งหมดในหน่วยงาน
จากภาพที่ 43 หน้าต่างนี้จะแสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมดอยู่ในหน่วยงานที่พนักงานคนใหม่
สังกัดปฏิบัติงาน จากนั้นให้ทาการส่งข้อมูลได้ ดังภาพที่ 44
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การส่งข้อมูลของพนักงานคนใหม่

1.เลือกทั้งหมด
2.เลือกส่งข้อมูล

ภาพที่ 44 แสดงการส่งข้อมูล
จากภาพที่ 44 เป็ น การดาเนิ นการส่ งข้ อมูล ไปยั งเครื่องสแกนลายนิ้ ว มือ ให้ ก ดปุุม เลื อ ก
ทั้งหมด แล้วกดปุุมเลือกส่งข้อมูล ตามลาดับ จะปรากฏดังภาพที่ 45
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เริ่มสแกน

ภาพที่ 45 แสดงการเริ่มสแกนข้อมูลจาก 0%
จากภาพที่ 45 เมื่อกดส่งข้อมูลแล้วโปรแกรมจะดาเนินการสแกนส่งข้อมูลจาก 0% เป็นต้นไป
การส่งข้อมูลสมบูรณ์ครบ 100 % ปรากฏดังภาพที่ 46

กดปิด

ครบ 100 %

ภาพที่ 46 แสดงการสแกนข้อมูลจนครบ 100 %
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จากภาพที่ 46 จะแสดงถึงการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จนสมบูรณ์ครบ 100 % แล้ว ให้กดปิดหน้าต่างนี้ ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลัก ดังภาพที่ 47

ภาพที่ 47 แสดงการกลับสู่หน้าหลัก
จากภาพที่ 47 จะปรากฏการกลับสู่หน้าจอหลักของโปรแกรม เป็นการเสร็จสิ้นการส่งข้อมูล
พนักงานคนใหม่
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จากการดาเนินการในขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือของบุคลากรสาหรับลง
เวลาปฏิบัติงาน จะพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
1. การติดตั้งโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องให้
ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดาเนินการติดตั้งโปรแกรม เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน
ไม่มีความชานาญในด้านนี้
2. การบันทึกนิ้วหรือลายนิ้วมือของบุคลากรบางรายไม่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ เนื่องจาก
เส้นลายนิ้วมือไม่ชัดเจน จาเป็นต้องใช้รหัสผ่านแทน ทั้งนี้ต้องมีระบบควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้
ผู้อื่นใช้รหัสผ่านลงเวลาแทนกันได้
3. การเชื่อมต่อโปรแกรม Attendance Management กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อดึง
ข้อมูลต่างๆ มาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากมีข้อมูลมากต้องใช้เวลานาน
4. การพิมพ์รายการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรผู้สแกนลายนิ้วมือ ผู้ปฏิบัติงานต้อง
เตรียมข้อมูลส่วนตัวหลายรายการ และต้องระมัดระวัง มีสติ ในการพิมพ์ช่องรหัสที่เครื่อง เนื่องจาก
ห้ามลบตัวเลขรหัสเดิม ให้คงไว้เพราะเป็นรหัสส่วนตัวของแต่ละราย
5. การเชื่อมต่อระบบโปรแกรมคานวณเวลาทางานเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนยุ่งยาก
ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการดึงและส่งข้อมูลผู้ใช้ เนื่องจากมีข้อมูลจานวนมาก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความชานาญหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทาหน้าที่ติดตั้ง
และลงโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องศึกษาข้อมูลการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือจากคู่มือหรือตารา
ของเครื่องรุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติควบคู่กันไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีคู่มือการใช้งานสาหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
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ขั้นตอนที่ 2
การบันทึกวันลา และวันหยุดประจาปี
ตามประกาศสานั กนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางานและวันหยุด ราชการ
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2502 ได้กาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการประจาสัปดาห์ คือ
กาหนดเวลาทางาน เริ่มทางานตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หยุดกลางวัน
เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.
วันหยุดราชการประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันทั้ง
2 วัน
วันหยุด ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
วัน หยุ ด หมายถึง วั นที่ น ายจ้ า งก าหนดให้ ลู ก จ้ างหยุ ดท างาน ไม่ ต้ องมาทางาน
ตามปกติ เช่น วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี เป็นต้น
วันหยุดประจาสัปดาห์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 28 กาหนด
ว่า “ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจาสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวันโดยวันหยุดประจา
สัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากาหนดให้มีวันหยุด
ประจาสัปดาห์วันใดก็ได้”
วันหยุดตามประเพณี ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 29 กาหนด
ว่า “ให้นายจ้างประกาศกาหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหงน้าปีหนึ่งไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้นายจ้างพิจารณากาหนด
วันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจาปี วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
แห่งท้องถิ่นในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้
หยุ ดชดเชยวัน หยุ ดตามประเพณีในวันทางานถัดไป ในกรณีที่ นายจ้างไม่อาจให้ ลู กจ้างหยุดตาม
ประเพณีได้ เนื่องจากลูกจ้างทางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้
นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะหยุดในวันอื่น ชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าทางาน
ในวันหยุดก็ได้ ”
สาหรับ ระบบบั นทึกการลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นระบบที่ใช้ ในการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เช่น การลาปุวย ลาพักผ่อน หรื อ
ลากิจ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
2.1 การกาหนดวันหยุดประจาเดือน ประจาปี
เป็นการบันทึกวันหยุดราชการประจาเดือน และประจาปี
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2.2 การลาของบุคลากร
ประเภทของการลาหยุด Sick, BL,Vacation, Other (การลาปุวย,การลากิจ,การลาพักผ่อน,
การลากรณีอื่นๆ)
2.3 การกาหนดวันลาหยุดของบุคลากร
เป็นการเลือกบุคลากรที่ลาหยุด ระบุวันที่ลา ช่วงเวลา ประเภทของการลาหยุด และสาเหตุที่ลาหยุด
เป็นต้น
ในขั้นตอนที่ 2 นี้ จะเป็นการบันทึกวันลาทุกประเภท และวันหยุดประจาปี ของพนักงานทุก
ประเภท
การบันทึกการลาทุกประเภท
การบั น ทึ ก การลาประเภทต่ า งๆ เช่ น การลาปุ ว ย การลากิ จ การลาพั ก ผ่ อน ฯลฯ ของ
พนักงาน สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การเข้าโปรแกรมคานวณเวลาทางาน ดังภาพที่ 48

2. เลือกพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในเวลางาน
1.เลือกบันทึกเวลาทางาน

ภาพที่ 48 แสดงการเลือกเข้าโปรแกรม
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จากภาพที่ 48 เมื่อเข้าโปรแกรมคานวณเวลาการทางานแล้ว ให้คลิกเลือกเมนูบันทึกเวลา
ทางานบนแถบเครื่องมือด้านบน จากนั้นให้คลิกเลือกรายการพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในเวลางาน/สอบถาม
การหยุดงาน เพื่อเข้าสู่หน้าต่างตั้งค่าการลาหยุดของพนักงานต่อไป
การตั้งค่าการลาหยุดของพนักงาน สามารถดาเนินการได้ตามภาพที่ 49

1.เลือกหน่วยงาน
หน่วยงาน
2.เลือกชื่อ
3.กดเพิ่ม

ภาพที่ 49 แสดงการตั้งค่าการลาหยุดของพนักงาน
จากภาพที่ 49 จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าการลาหยุดของพนักงานขึ้นมา ให้ทาการบันทึกข้อมูล
การลาของพนักงานแต่ละคน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ให้กดเลือกหน่วยงานที่ปฏิบัติ/สังกัด ในช่องแผนก
2. กดเลือกชื่อ ของพนักงานที่ลาหยุด ในช่อง ชื่อ
3. ให้กดรูป เพิม่ ตามลาดับ
จากนั้นจะต้องทาการเลือกช่วงเวลาของการลาแต่ละประเภท ดังปรากฏดังภาพที่ 50
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การเลือกช่วงเวลาสาหรับการลา

เลือกช่วงเวลา

ภาพที่ 50 แสดงหน้าต่าง Add the Item เลือกช่วงวันลา
จากภาพที่ 50 จะปรากฏหน้าต่าง Add the Item of Leaving on Business… ให้คลิก
เลือกช่วงเวลาการลา เมื่อคลิกเลือกจะแสดงปฏิทินของแต่ละเดือน ดังภาพที่ 51
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1.เลือกจากวันที่เริ่มลา
2. ถึงวันที่สิ้นสุดการลา

ภาพที่ 51 แสดงปฏิทินการเลือกวันที่เริ่มลา-วันสิ้นสุด
จากภาพที่ 51 ให้คลิกเลือกช่วงวันลาจากวันที่เริ่มลา ถึงวันสุดท้ายของการลาจากปฏิทินที่
แสดงในแต่ละเดือน และทาการบันทึกวันลา จากนั้นให้เลือกประเภทการลา และพิมพ์เหตุผลการลา
ดังภาพที่ 52
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การบันทึกรายละเอียดข้อมูลการลา

1.เลือกประเภทการลา
2.ระบุเหตุผล

ภาพที่ 52 แสดงการเลือกประเภทการลา
จากภาพที่ 52 จะแสดงการบันทึกรายละเอียดการลา โดยเลือกจากรายการดังต่อไปนี้
1. ช่องเลือกชนิดของการลา ให้คลิกเลือกประเภทการลา ซึ่งจะประกอบไปด้วย
- BL
หมายถึง การลากิจ
- Sick
หมายถึง การลาปุวย
- Vacation หมายถึง การลาพักร้อน
- Other
หมายถึง การลากรณีอื่นๆ
2. ช่องเหตุผล ให้พิมพ์ระบุเหตุผลในการลาแต่ละครั้ง
3. เมื่อบันทึกเหตุผลการลาแล้ว ให้ กดปุุมเลือกปุุม  ใช่
เมื่อลงข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้วหน้าต่างนี้จะถูกปิดลง เหลือ แต่หน้าต่างตั้งค่าการลา
หยุดของพนักงาน ปรากฏดังภาพที่ 53
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การส่งออกข้อมูล

เลือกส่งออก

ภาพที่ 53 แสดงการเลือกส่งออก
จากภาพที่ 53 จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าการลาหยุดของพนักงาน ให้กดปุุมเลือกส่งออก เป็น
การส่งออกข้อมูลการลา ที่ได้ทาการบันทึกข้อมูลไปแล้ว ดังภาพที่ 54

เลือก  ตกลง
ภาพที่ 54 แสดงการเลือก ตกลง
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จากภาพที่ 54 จะปรากฏหน้าต่าง Export Fields Options ให้กดปุุม ตกลง เป็นการส่ง
ข้อมูลการลาทั้งหมด จะปรากฏดังภาพที่ 55
2. การใช้งานจากหน้าต่าง EXCEL รายงานการลารายบุคคล

ภาพที่ 55 แสดงหน้าต่าง EXCEL รายงานการลารายบุคคล
จากภาพที่ 55 จะปรากฏจอ Microsoft Excel แสดงหน้ารายงานการลารายบุคคล ซึ่งจะมี
รายละเอียดการลาของแต่ละคน เช่น ชื่อ รหัสที่เครื่อง เวลาที่เริ่ม เวลาที่สิ้นสุด รายการที่ขอลาหยุด
เหตุผลที่ลา จานวนวัน เป็นต้น เมื่อมีรายงานการลารายบุคคลแล้ว ให้ดาเนินการพิมพ์บันทึกวันลา
ของพนักงานคนถัดไป
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จากนั้นให้ดาเนินการบันทึกวันลาของพนักงานคนถัดไป ดังภาพที่ 56

ภาพที่ 56 แสดงหน้าต่าง EXCEL รายงานการลาของทุกคน
จากภาพที่ 56 จะปรากฏหน้าต่าง EXCEL เป็นการแสดงข้อมูลรายงานการลาของทุกคนที่
ได้มีการลาในเดือนนั้นๆ ให้ปิดหน้าต่างนี้ จะปรากฏดังภาพที่ 57
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3. กลับมาหน้าโปรแกรมคานวณเวลาทางาน

เลือกเมนูรายงาน

ภาพที่ 57 แสดงการเลือกรายงาน
ภาพที่ 57 จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมคานวณเวลาทางาน เป็นการเลือกรายงานข้อมูล
การลา ให้คลิกเลือกเมนู รายงาน บนแถบบาร์ด้านบน เพื่อดูข้อมูลการลงเวลาและการลาทั้งหมด
ดังภาพที่ 58
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4. การคานวณผลการลงเวลาทางาน
4.กดคานวณ

1.เลือกหน่วยงาน
2.เลือกชื่อ
3.เลือกระยะเวลา

ภาพที่ 58 แสดงการคานวณผลการลงเวลาทางาน
จากภาพที่ 58 จะปรากฏหน้าต่างคานวณผลการลงเวลาทางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คลิกเลือกหน่วยงานที่พนักงานปฏิบัติ/สังกัด จากช่องแผนก
2. คลิกเลือกชื่อพนักงานที่ลา จากช่อง ชื่อ
3. คลิกเลือกระยะเวลา (ปฏิทินเดือนที่ลา) วันที่เริ่มต้นลา และวันสุดท้ายการลา จากช่อง ช่วงเวลา
4. กดปุุมเลือกคานวณ เป็นการประมวลผลข้อมูล ดังภาพที่ 59
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การประมวลผลคานวณการลงเวลาทางาน
1.เลือกรายงาน

2.เลือกสร้างรายงานจากข้อมูล

ภาพที่ 59 การรายงานจากข้อมูลเข้า-ออก
จากภาพที่ 59 จะปรากฏหน้าจอคานวณผลการลงเวลาทางาน ให้ดาเนินการดังนี้
1. กดปุมุ เลือกรายงาน
2. คลิกเลือกรายการสร้างรายงานจากข้อมูล จะปรากฏดังภาพที่ 60
5. การรายงานการเข้า-ออกของพนักงาน จะแสดงรายละเอียดการลงเวลาและการลาในเดือนนั้นๆ

ภาพที่ 60 การพิมพ์รายงานการเข้า-ออกของพนักงาน
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จากภาพที่ 60 แสดงการพิมพ์รายงานการเข้า -ออกของพนักงาน เพื่อนามาหลักฐานสาหรับ
ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคคลากรแต่ละคน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
การลงข้อมูลวันหยุดต่างๆ
1. การบันทึกข้อมูลวันหยุดต่างๆประจาเดือน ให้ดาเนินการ ดังภาพที่ 61

1.เลือกเมนูปรับปรุงข้อมูล

2.เลือกรายการวันหยุด

ภาพที่ 61 แสดงการเลือกปรับปรุงข้อมูล/ตั้งค่าต่างๆ
จากภาพที่ 61 แสดงการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกเลือกที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล/ตั้งค่าต่างๆ
บนแถบคาสั่ง ด้านบน จากนั้นให้คลิกเลือกที่ รายการวันหยุด จะปรากฏดังภาพที่ 62
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2. ขั้นตอนการจัดการวันหยุดต่างๆ
กดปุุม +

ภาพที่ 62 แสดงการเพิ่มวันหยุดประจาเดือน
จากภาพที่ 62 จะปรากฏหน้าต่างจัดการวันหยุดต่างๆ ขึ้นมา ให้กดปุุมเลือกเครื่องหมาย +
จากนั้นจะแสดงการลงข้อมูลเพิ่มวันหยุดต่างๆ ปรากฏดังภาพที่ 63
3. การบันทึกข้อมูลจัดการวันหยุดต่างๆ

1.พิมพ์ชื่อวันหยุด

2.พิมพ์วันที่หยุด

ภาพที่ 63 แสดงรายการวันหยุด และวันที่หยุด
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จากภาพที่ 63 จะปรากฏหน้าต่างจัดการวันหยุดต่างๆ ให้คลิกเลือกช่องรายการวันหยุด เพื่อ
พิมพ์ร ายละเอียดของวันหยุด ประจาเดือน จากนั้นให้ คลิ กเลือกช่องวันที่ห ยุด เพื่อระบุวันเดือนปี
ที่หยุด จากนั้นในช่องถัดไปให้คลิกเลือกช่องระยะเวลาที่หยุด ให้ระบุจานวนวันหยุด ในช่องสุดท้าย ดังภาพที่ 64

พิมพ์จานวนหยุด

ภาพที่ 64 แสดงจานวนวันหยุด
จากภาพที่ 64 จะแสดงช่องระยะเวลาที่หยุด ให้พิมพ์ระบุจานวนวันหยุด 1 วัน เป็นต้น
จากนั้นให้ทาการบันทึกข้อมูลวันหยุด ดังภาพที่ 65
1. กด  เพื่อบันทึก

2.กดปิดหน้าต่าง

ภาพที่ 65 แสดงการบันทึกรายการวันหยุด
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จากภาพที่ 65 ให้กดเลือกปุุมเครื่องหมายถูก  บนหน้าต่างจัดการวันหยุดต่างๆ เพื่อทา
การบันทึกข้อมูลวันหยุดต่างๆ จากนั้นกดปุุมปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดระบบการบันทึกข้อมูลวันหยุด
ทั้งหมดในแต่ละเดือน
จากการดาเนินการในขั้นตอนที่ 2 การบันทึกวันลาและวันหยุดประจาปี จะพบปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
1. การบันทึกการลาของบุคลากร ต้องสอดรับกับข้อมูลวันที่ลากับการลงเวลาปฏิบัติงานจริง
ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบวันที่ให้ตรงกันถ้าวันใดไม่มีข้อมูลการลงเวลา
เข้า-ออก ต้องสอบถามหรือค้นหาใบลา เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับการบันทึกข้อมูลการลาด้วย
2. การบันทึกข้อมูลวันหยุดต่างๆ ประจาเดือนนั้น ในการพิมพ์รายการวันหยุดต้องระบุให้
ชัดเจนด้วยว่าเป็นวันหยุดของปีใด เนื่องจากชื่อวันหยุดในแต่ละปีจะตรงกัน จึงจาเป็นต้องใส่ชื่อปี
ต่อท้ายด้วย เช่น วันพืชมงคลปี 63 เป็นต้น เครื่องจึงจะบันทึกข้อมูลให้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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ขั้นตอนที่ 3
การพิมพ์รายงานเวลาเข้า-ออกของบุคลากร
ในขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการพิมพ์รายงานเวลาเข้า -ออกของบุคลากร ที่ลงเวลาปฏิบัติงานใน
แต่ ล ะเดื อ น เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบการรายงานผลการบั น ทึ ก ลายนิ้ ว มื อ ของบุ ค ลากร ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและมีข้อสั่งการต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคานวณผล การลงเวลาทางาน
เป็นการแสดงข้อมูลว่ามีการลงเวลาเข้า-ออก ตามวันที่ และเวลา เพื่อทาการตรวจสอบได้
อย่างถูกต้องและแม่นยา มีขั้นตอนดังนี้
การเข้าโปรแกรมคานวณเวลาทางาน ดังภาพที่ 66

เลือกเมนูรายงาน

ภาพที่ 66 การเลือกรายงาน
จากภาพที่ 66 แสดงถึงการเข้าโปรแกรมคานวณเวลาทางาน ให้คลิกเลือกเมนูรายงานจาก
แถบเครื่องมือด้านบน เพื่อดาเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการรายงานเวลาเข้า-ออกของบุคลากร จากนั้นให้
คานวณผลการลงเวลาทางาน ดังภาพที่ 67
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การคานวณผลการลงเวลาทางาน

1.เลือกหน่วยงาน
2.เลือกรายชื่อ

ภาพที่ 67 แสดงหน่วยงานและรายชื่อพนักงาน
จากภาพที่ 67 จะปรากฏหน้าจอคานวณผลการลงเวลาทางาน ให้กดเลือกหน่วยงานที่สังกัด
ในช่อ ง แผนก และกดเลื อกรายชื่ อพนัก งานคนที่จะรายงานข้อ มูล จากช่อ ง ชื่อ เมื่อ ดาเนิ นการ
เรียบร้อยแล้ว ให้ทาการบันทึกข้อมูลในขั้นถัดไป ปรากฏดังภาพที่ 68
การประมวลผลข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออก ของพนักงานแต่ละคน

2.กดเลือกคานวณ
1.กดเลือกวัน/เดือน/ปี
3.เลือกรายงาน

ภาพที่ 68 แสดงขั้นตอนการรายงานข้อมูลเข้า-ออก
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จากภาพที่ 68 แสดงขั้นตอนการรายงานข้อมูลเข้า -ออก โดยการประมวลผลข้อมูลการลง
เวลาเข้า-ออก ของพนักงานแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กดปุุมเลือกวัน/เดือน/ปี ที่ต้องการรายงานข้อมูล จาก-ถึง ในช่อง ช่วงเวลา
2. กดปุุมคานวณ โปรแกรมจะเริ่มคานวณผล
3. จากนั้นให้กดปุุมรายงาน เพื่อเข้าสู่การประมวลผลการรายงาน ดังภาพที่ 69

เลือกสร้างรายงานจากข้อมูล

ภาพที่ 69 แสดงการเลือกสร้างรายงานจากข้อมูล
จากภาพที่ 69 จะปรากฏหลายรายการ ให้คลิกเลือกรายการสุดท้าย สร้างรายงานจากข้อมูล
เป็นการแสดงรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมด จากนั้นให้ทาการพิมพ์รายงาน
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2. การพิมพ์รายงานเวลาเข้า-ออกของบุคลากร
เป็นการนาข้อมูลการลงเวลาเข้า -ออกของบุคลากร เพื่อนามาตรวจสอบวันทางาน ขาด มา
ลา สาย ไม่ลงเวลาเข้า และไม่ลงเวลาออก ดังภาพที่ 70
การรายงานการเข้า-ออก ของพนักงาน

1. เลือกรูป Print
2. เลือกชนิดเครื่อง Print

ภาพที่ 70 แสดงการเลือกเครื่องพิมพ์
จากภาพที่ 70 จะปรากฏหน้าจอรายงานการเข้า -ออก ของพนักงาน ให้ กดเลื อกภาพเครื่อง
Printer บนแถบเครื่องมือด้านบนจากนั้นให้กดเลือกยี่ห้อเครื่อง Printerที่พ่วงต่อกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพือ่ ทาการพิมพ์รายงานการเข้า-ออก ของพนักงาน ปรากฏดังภาพที่ 71
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คลิกเลือก OK

ภาพที่ 71 การเลือกพิมพ์รายงานเข้าออกของพนักงาน
ภาพที่ 71 จะแสดงการพิมพ์รายงานการเข้า -ออก ของพนักงาน หลังจากที่ ได้กดเลือกชนิด
ของเครื่อง Printer แล้ว ให้กดปุุมเลือก OK เครื่องจะทาการพิมพ์ข้อมูลรายงานเข้าออกของพนักงาน
จึ ง น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไปจั ด ท ารายงานการบั น ทึ ก ลายนิ้ ว มื อ ของบุ ค ลากร ประจ าเดื อ นเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ในขั้นตอนที่ 4
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ขั้นตอนที่ 4
การรายงานการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร
ประจาเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
การจั ด ท ารายงานการบั น ทึ ก ลายนิ้ ว มื อ ของบุ ค ลากร ประจ าเดื อ นเสนอ
ผู้บั งคับ บั ญชา เป็ น การจัดทาบั น ทึกข้อความรายงานการบันทึกลายนิ้ว มือของบุคลากรทุกคน ที่
ปฏิ บั ติ ง านภายในพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ บางคล้ า ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงาน
ศูนย์บางคล้า คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องรายงานต่อรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีให้มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ บางคล้ า ได้ รั บ ทราบเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล การบั น ทึ ก
ลายนิ้วมือของบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการคานวณผลการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งจะแสดงรายงานข้อมูลการลงเวลาเข้า -ออก ของบุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้า) เพื่อ
นามาตรวจสอบวันทางาน ขาด มา ลา สาย ไม่ลงเวลาเข้าและไม่ลงเวลาออก ซึ่งสามารถนามาใช้เป็น
หลักฐานสาหรับการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยาและเป็นจริง ประกอบกับ
ใช้หลักเกณฑ์หรือแนวทางจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการกาหนดการลงเวลา
ปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น (วั น จัน ทร์ -วั น ศุ ก ร์ ) เช่ น การลงเวลาปฏิ บั ติ ร าชการ
ถือว่าสาย ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และการลงนามเลิกปฏิ บัติราชการ ตั้งแต่เวลา 16.31 น.
เป็นต้นไป จากข้อมูลดังกล่าวจึงนามาสรุปและจัดทาบันทึกข้อความรายงานการบันทึกลายนิ้วมือของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เสนอผู้บังคับบัญชา ซึ่งปรากฏตามตัวอย่างตาม
แผนภาพ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
ที่
เรื่อง

ศธ 0548.01/04/05/67

วันที่

27 พฤษภาคม 2562

รายงานการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

เรียน อธิการบดี
ตามที่หน่วยงานบริ หารงานบุคคล บางคล้า ได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องสแกน
ลายนิ้ วมือและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้า) ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบในการปฏิบัติงาน เช่น การมาปฏิบัติงานสาย ไม่บันทึกเวลาเข้า -ออก ขาดงานโดยไม่ทราบ
สาเหตุ โดยต้องดาเนินการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน นั้น
ในการนี้ หน่วยงานบริหารงานบุคคล บางคล้า ได้จัดทาสรุปรายงานการบันทึก
ลายนิ้วมือของบุคลากร ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า สาหรับเดือนเมษายน
2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าว ดังเอกสารแนบบันทึกข้อความฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประภาพรรณ์ ศรีอุทยาน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาพที่ 72 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
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การสรุปข้อมูลของบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านสายและไม่บันทึกเวลา
ปฏิบัติงาน
การจั ด ท าตารางสรุ ป ข้ อ มู ล ของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า ประกอบด้วย ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานสายและไม่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน ประจารายเดือน เป็นเอกสารสาหรับ
แนบท้ายบันทึกข้อความรายงานการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
บางคล้า ดังตัวอย่างตารางแสดง
ตัวอย่างสรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานสายและไม่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
ประจาเดือนเมษายน 2562 (วันทางาน 18 วัน)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายกิจจา
นางประภาพรรณ์
นางสาวศิริพร
นางสาวอารยา
นายอุดร
นางสาวอุมาพร
นายนัทวุธ
นายเฉลิมชัย
นางสาวปภัชญา
นายฉลอง
นายอุรวิชช์
นายจักรพงศ์
นายสิทธิเดช
นายบัญชา
นางสาวจตุพร
นางสาววราพร
นายรณชัย
นางสาวศิริรักษ์
นางสาวรุจิรา
นายมณฑล
นางสาวสุนันท์
นางสาวสิริญญา
นายกิตติพงษ์
นางสาวสิริลาวัลย์

พุฒตาล
ศรีอุทยาน
พูลบุตร
เกษมสุข
พิมแก้ว
ลอประดิษฐ์
เงินถา
พ้นภัย

25
26

นายจารัส
นายธนานันท์

เพชรดงไพร
เหล็กเกตุ

27

นางสาวพนิตตา

สนนาพา

มานะสะสมเงิน

สุขใส
พรหมบงค์
แสงหิม
ประดิษฐพัสตรา

บีซัน
สมสีนวน
โสภา
ขวัญทอง
เฟื่องเงิน
ขุนวงษ์
เทียมเก่า
จันทร์เซ็ง
นฤภัทร์มงคล
ทับพยุง
แววมะบุตรวรโชติ

มาสาย
(วัน)

สะสม
(วัน)

2
2
2
2
1
2
2
2
-

ลงเวลา
เข้า 4
ลงเวลา
เข้า 6
ส3

สะสม
(วัน)

ไม่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
โดย
ไม่แจ้งสาเหตุ (วัน)

สะสม
(วัน)

7
2
2
9
1
7
10
8
2
15
2
-

ออกก่อน/
ไม่บันทึกเวลาออก
งาน
(วัน)
-

สังกัด

-

-

-

-

-

-

กองพัฒนาฯ
กองพัฒนาฯ

3
-

-

-

-

-

ศก.พอเพียง
ศก.พอเพียง

11

-

-

-

-

ศก.พอเพียง

ภาพที่ 73 ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานสาย
และไม่บันทึกเวลาที่ปฏิบัติงาน
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ตัวอย่างสรุปข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน คนงาน คนสวน) ที่ปฏิบัติงานสายและไม่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
ประจาเดือนเมษายน 2562 (วันทางาน 18 วัน)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นางกัลยา
นางสาวโกสุม
นางจันทร์เพ็ญ
นางสาวดรุณี
นางสาวดรุณี
นายบรรหาร
นางสาวบุญชู
นางบุญยืน
นางสาวประทุม
นางปราณี
นางสาวพเยาว์
นางส้มจีน
นางสาว
นายเสน่ห์

ใจฮวบ
ธนะรอด
กรมถิน
กล้องเจริญ
บู๊เตียว
ลิ้มเจริญ
โพธิมากูล
มังกรแก้ว
แสงอรุณ
โสภา
เปลื้องเจริญ
ศรีสวัสดิ์
ด่วนดอน
กลสรร

15
16
17

นายภราดร
นางสาวสรารัตน์
นายธีรศักดิ์

คงเพ็ชรศักดิ์
ลากูล
แซ่ตั๊น

18
19
20

ดาวกริด

21
22

นายดารงค์
น.ส.ทัศนีย์
นางรุ่งจรินทร์
น.ส.กิตติยา
นายบัญชา

23
24
25
26
27
28
29

นายเจษฎา
นายอังคาร
น.ส.สุธรรมมา
น.ส.กมลทิพย์
นายณัฐพล
น.ส.อุทุมพร
น.ส.วิรัตน์

บุญจันทร์
คามา
พันธะนาม
ม่วงขาว
ธรรมสุวรรณ
กุลศรี
โพธิ์ทอง

เหลืองประดิษฐ์

พ่วงแพ
เพิ่มพูลทรัพย์

สุโพธิ์

มาสาย
(วัน)

สะสม
(วัน)

ออกก่อน/
ไม่บันทึกเวลาออก
งาน
(วัน)

สะสม
(วัน)

ไม่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
โดย
ไม่แจ้งสาเหตุ (วัน)

สะสม
(วัน)

-

2
1
3
5
-

1
1

3

-

-

-

2

-

-

1
1
-

-

-

-

6
-

4
-

-

-

ไม่เข้า 1

-

ส2
ไม่เข้า 12

-

1
-

ส2
ไม่เข้า 2

ส3
ไม่เข้า 3

-

-

-

ส5
ไม่เข้า 3

1
ไม่เข้า 1
1
2
-

สังกัด

ภาพที่ 74 ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานสายและไม่บันทึกเวลาที่
ปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนที่ 5
แจ้งผลการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ที่มาสาย
การจั ด ท าแจ้ ง ผลการบั น ทึ ก ลายนิ้ ว มื อ ของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนคริ น ทร์ บางคล้ า ที่มาสาย เป็นการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งรายละเอียดของจานวนวัน ที่
บุคลากรรายนั้นมาปฏิบัติงานสาย หลังจากที่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลจากรายงานการบันทึก
ลายนิ้วมือของบุคลากรในเดือนนั้นแล้ว จะต้องมีการจัดทาบันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกลายนิ้วมือ
เฉพาะรายบุคคลที่มาสาย หรือไม่ลงเวลาเข้าหรือไม่ลงเวลาออก เป็นการแจ้งให้เจ้าตัวทราบและทา
บันทึกข้อความชี้แจงต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ประกอบการพิ จารณาต่อสัญญาจ้าง หรือ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามความเหมาะสม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง
แนวทางการปฏิบั ติร าชการของบุ คลากรสายสนับสนุน ข้อ 1.2 ระบุว่า “พนักงานมหาวิทยาลั ย
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จะต้องมาปฏิบัติราชการสายไม่เกิน 15 ครั้งต่ อปี โดยนาผลการ
ปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย” จากข้อมูลดังกล่าวจึงนามาจัดทาเป็น
บันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร ปรากฏตามตัวอย่างตามแผนภาพ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
ที่

อว 0627.02/01/06/05/ว14

เรื่อง

วันที่

17 มิถุนายน 2562

แจ้งผลการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

เรียน ....................................
ตามที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายในการดาเนินการจัดส่งรายงาน
การบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ประจาเดือนเมษายน
2562 ต่ออธิการบดีไปแล้วนั้น อธิการบดีได้สั่งการมอบหน่วยงานศูนย์บางคล้ามีหนังสือให้แต่ละบุคคล
ชี้แจงมายังมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง หรือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 2 ระบุว่า “บุคลากรสายสนับสนุนที่มาปฏิบัติราชการ
สายจานวน 3 ครั้งเทียบได้ กับการละทิ้งหน้าที่การปฏิบัติราชการโดยไม่มี่เหตุอันควร 1 วัน ยกเว้น
กรณีทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือมีเหตุจาเป็นต้องทาบันทึกชี้แจงเป็นหลักฐาน” นั้น
ในการนี้ หน่วยงานบริหารงานบุคคล บางคล้า จึงขอให้ผู้ที่มาสายหรือไม่ลงเวลาเข้า
หรือไม่ลงเวลาออก คือ นาย/นาง/นางสาว
จานวน วัน ทาบันทึกข้อความชี้แจง
เหตุผลและเสนอต่ออธิการบดี เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดาเนินการ

(นางประภาพรรณ์ ศรีอุทยาน)
หัวหน้าหน่วยงานศูนย์บางคล้า
หมายเหตุ ให้ส่งบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลการมาสาย ผู้ที่ไม่ลงเวลาเข้าและไม่ลงเวลาออก ที่หน่วยงาน
บุคคล สานักงานอธิการบดี บางคล้า ภายใน วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ภาพที่ 75 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งผลการบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร
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ขั้นตอนที่ 6
การรายงานผลการชี้แจงเหตุผลของบุคลากรผู้ที่มาสายในแต่ละเดือน
การจัดทารายงานผลการชี้แจงเหตุผลของบุคลากรผู้ที่มาสายในแต่ละเดือน เป็นการ
รวบรวมข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่จัดทาบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลการมาปฏิบัติงานสาย หรือไม่ลง
เวลาเข้าหรือไม่ลงเวลาออก เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและมีข้อสั่งการต่อไป ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 2
ระบุว่า “บุคลากรสายสนับสนุนที่มาปฏิบัติราชการสายจานวน 3 ครั้งเทียบได้กับการละทิ้งหน้าที่การ
ปฏิบัติราชการโดยไม่มี่เหตุอันควร 1 วัน ยกเว้นกรณีทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือมีเหตุ
จาเป็นต้องทาบันทึกชี้แจงเป็นหลักฐาน และข้อ 4 ระบุว่า บุคลากรสายสนับสนุนผู้ใดไม่บันทึกลงนาม
ปฏิบัติราชการหรือเลิกปฏิบัติราชการ โดยไม่มีการลาในวันนั้นๆ ให้หน่วยงานบริหารงานบุคคลแจ้งไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัดและให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้นั้นให้บันทึกชี้แจงเหตุผลรายงานเหตุผลความจาเป็น
ให้ทราบ ปรากฏตามตัวอย่างตามแผนภาพ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
ที่

อว 0627.02/01/06/05/ว14

เรื่อง

วันที่

17 มิถุนายน 2562

ขอรายงานการชี้แจงเหตุผลในการมาปฏิบัติงานสาย/ไม่ลงเวลาเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

เรียน รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา
ตามที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล บางคล้า ได้ส่งรายงานการบันทึกลายนิ้วมือของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ประจาเดือนเมษายน 2562 ต่ออธิการบดีไป
แล้วนั้น อธิการบดีได้สั่งการมอบหน่วยงานศูนย์บางคล้า จัดทาหนังสือให้แต่ละบุคคลชี้แจงมายัง
มหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง หรือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตาม
ความเหมาะสมแล้วแต่กรณี นั้น
บัดนี้ หน่วยงานบริหารงานบุคคล บางคล้า ได้ดาเนินการแจ้งและรวบรวมเหตุผล
การบันทึกลายนิ้วมือของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้ าเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่ง
รายงานดังกล่าว ดังเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางประภาพรรณ์ ศรีอุทยาน)
หัวหน้าหน่วยงานศูนย์บางคล้า

ภาพที่ 76 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานการชี้แจงเหตุผลในการมาปฏิบัติงานสายหรือ
ไม่ลงเวลาเข้าออก
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ขั้นตอนที่ 7
การสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
การจั ดทาสรุ ปการลงเวลาปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ เป็นการรวบรวม
ข้อมูล และสรุปผลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณนั้นๆ
ประกอบด้วย ข้อมูลการลา จะแสดงจานวนครั้งและจานวนวันลาของการลาปุวย ลากิจ ลาคลอดบุตร
หรือลาอุปสมบท และข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ จะแสดงจานวนวันที่ มาสาย ไม่บันทึกเวลา
เข้างาน ไม่บันทึกเวลาออกงาน ขาดงาน เป็นต้น ดังตัวอย่างตารางแสดง
ตัวอย่างสรุปการมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานศูนย์บางคล้า สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
การมาปฏิบัติงาน (วัน)

ประเภทการลา
ที่

ลาป่วย (วัน)

ชื่อ - สกุล

ลากิจ (วัน)

ลาคลอด/
อุปสมบท

มา
สาย

ไม่บันทึก

ไม่บันทึก

เวลาเข้า
งาน

เวลาออก
งาน

ขาด
งาน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

(วัน)

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

นางประภาพรรณ์

ศรีอุทยาน

2

นางสาวอารยา

เกษมสุข

1

3

นายอุดร

พิมแก้ว

4

4

1

1

-

-

-

-

-

4

นายกิจจา

พุฒตาล

2

2

-

-

-

-

นายเฉลิมชัย

พ้นภัย

8

11

10

-

-

-

9

7

4

-

5

2
11

-

4

-

-

-

6

-

6

-

-

-

6

นายนัทวุธ

เงินถา

5

7

นายอุรวิชช์

พรหมบงค์

4

6

4

8

นายฉลอง

สุขใส

3

8

-

-

-

-

-

-

-

9

นายจักรพงศ์

แสงหิม

-

-

7

-

-

-

นางสาวสุนันท์

จันทร์เซ็ง

4

3.5

2
1

-

10

1
1

90

-

-

-

-

11

นายสิทธิเดช

ประดิษฐพัสตรา

4

8

-

-

-

8

-

-

-

12

นายบัญชา

บีซัน

4

5

-

-

-

2

2

-

-

13

นางสาวศิริรักษ์

เฟื่องเงิน

2

2

3

3

-

-

-

-

-

14

นายมณฑล

เทียมเก่า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

นายรณชัย

ขวัญทอง

1

3

1

3

-

8

-

-

-

16

นางสาวสิริญญา

นฤภัทร์มงคล

8

12

-

-

-

10

-

-

-

17

นางสาวรุจิรา

ขุนวงษ์

2

2

2

3

-

-

-

-

-

18

นางสาวจตุพร

สมสีนวน

3

4

3

5

-

-

-

-

-

19

นางสาววราพร

โสภา

5

8.5

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

ภาพที่ 77 ตัวอย่างตารางสรุปการมาปฏิบัติราชการชองพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
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ตัวอย่างสรุปการมาปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว หน่วยงานศูนย์บางคล้า สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
ประเภทการลา
ที่

ลาป่วย
(วัน)

ชื่อ - สกุล

ลากิจ (วัน)

ลาคลอด/
อุปสมบท

มาสาย

การมาปฏิบัติงาน (วัน)
ไม่
ไม่บันทึก
บันทึก
ขาด
งาน
เวลาเข้า
เวลา
งาน
ออกงาน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

(วัน)

3
7

4

9

-

4

-

-

-

2

3

-

1

-

-

-

1

นางกัลยา

ใจฮวบ

2

นางสาวโกสุม

ธนะรอด

3
7

3

นางสาวจันทร์เพ็ญ

กรมถิน

11

11

3

3

-

-

-

-

-

4

นางสาวดรุณี

กล้องเจริญ

-

-

1

7

-

-

-

-

-

5

นางสาวบุญชู

โพธิมากูล

5

6

6

9

-

-

-

-

-

6

นางบุญยืน

มังกรแก้ว

3

3

2

2

-

-

-

-

-

7

นางสาวประทุม

แสงอรุณ

2

2

-

-

-

-

-

-

-

8

นางปราณี

โสภา

4

6

2

2

-

8

-

-

-

9

นางสาวพเยาว์

เปลื้องเจริญ

8

9

7

7

-

-

-

-

-

10

นางส้มจีน

ศรีสวัสดิ์

4

4

2

9

-

-

-

-

-

11

นางสาวดรุณี

บู๊เตียว

3

3

-

-

-

2

-

-

-

12

นายบรรหาร

ลิ้มเจริญ

7

8

4

4

-

3

1

3

-

13

นายภราดร

คงเพ็ชรศักดิ์

5

9

2

3

-

1

-

-

-

14

นายเสน่ห์

กลสรร

19

19

-

-

-

3

13

4

-

15

นายธีรศักดิ์

แซ่ตั๊น

4

4

-

-

-

9

6

4

-

16

นายดารงค์

ดาวกริด

10

11

1

2

-

-

-

2

-

17

นายบัญชา

สุโพธิ์

3

4

1

1

-

5

4

1

-

18

นายอังคาร

คามา

14

20

1

1

-

-

1

9

-

19

นายณัฐพล

ธรรมสุวรรณ

14

16

-

-

-

2

-

1

-

หมายเหตุ

เกษียณปี 62

ภาพที่ 78 ตัวอย่างตารางสรุปการมาปฏิบัติราชการชองลูกจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ
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สรุปปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการใช้งานระบบควบคุมการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายสนับสนุน (บางคล้า) หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ มีสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน โดยผู้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
ขอสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรค จากประสบการณ์ของผู้จัดทาคู่มือ และได้ทาการรวบรวมสภาพ
ปัญหาและอุปสรรค จากการปฏิบัติงานจริง แล้วทาการแยกออกเป็นประเด็นๆ ซึ่งสามารถนาเสนอได้
ดังต่อไปนี้
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

1.การใช้ ง านโ ปรแกรม และ เครื่ อ งสแกน - ก่อนทาการติดตั้งโปรแกรม เราจะควรทราบว่า
ลายนิ้วมือ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน
โปรแกรมที่เราจะทาการติดตั้งเป็นเวอร์ชันไหน
ความต้ อ งการของโปรแกรมมี อ ะไรบ้ า ง เช่ น
ระบบปฏิบัติการขั้นต่า หน่ว ยความจาชั่ว คราว
(RAM) หรือขนาดของพื้นที่บนหน่วยความจา
ฮาร์ดิสก์ เป็นต้น แต่หากว่าผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ
ช านาญ ควรให้ ผู้ ที่ มี ค วามช านาญหรื อ ศู น ย์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นผู้ทาหน้าที่ในการ
ติดตั้งโปรแกรมให้
2.ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบั น ทึ ก - ต้องมีเวลาในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ลายนิ้วมือในระบบมีหลายขั้นตอน
3.ไม่มีคู่มือในการใช้งานระบบควบคุมการปฏิบัติ - ผู้ ดูแลระบบ จาเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์
ราชการของบุคลากร
ของตนเอง และต้องศึกษาจากคู่มือหรือตาราคู่มือ
ของเครื่องรุ่นอื่นๆที่เป็นรุ่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง
กัน โดยสามารถที่จะศึกษาจากคู่มือ ศึกษาจากผู้รู้
ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
การเข้าเว็บไซต์ต่างๆของผู้ผลิต เพื่อที่จะได้นา
ความรู้ ที่ ได้ มา ใช้ กั บเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ที่ มี อยู่ และ
ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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4. บุ คลา กรง าน บุ ค ค ลไม่ เพี ยงพ อต่ อ กา ร - ควรจัดการฝึกอบรมหรือสอนงาน การใช้งาน
ปฏิบัติงานและให้บริการ มีเพียง 1 คน
ระบบควบคุ ม การปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากร
ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มาเป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการฝึกอบรมหรือสอน
งานที่ทา จะช่วยให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ
5.บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือ - ผู้ดูแลระบบ จาเป็นที่จะต้องศึกษาในเครื่องมือ
อุปกรณ์
และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการบันทึกลายนิ้วมือ โดย
สามารถที่ จ ะศึ ก ษาจากคู่ มื อ ศึ ก ษาจากผู้ รู้
ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
การเข้าเว็บไซต์ต่างๆของผู้ผลิต เพื่อที่จะได้นา
ความรู้ที่ได้มา ใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ และ
ให้ บ ริ ก ารอย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
6. การสแกนลายนิ้ ว มื อ ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งสแกน - ควรจัดหาเครื่องสารองไฟไว้สารองเมื่อเกิดกรณี
ลายนิ้วมือในการทางาน หากเกิดข้อผิดพลาดเช่น ไฟดับ
ไฟดั บ อาจท าให้ ไ ม่ ส ามารถใช้ เ ครื่ อ งสแกน
ลายนิ้วมือได้
7. บางครั้งอาจจะเกิดเหตุขัดข้องขึ้น เช่น สแกน - จัดทาบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผล
ลายนิ้ ว มื อ ไม่ ติ ด เนื่ อ งจากนิ้ ว มื อ แห้ ง หรื อ ชื้ น
จน เ กิ น ไ ป เ ซ นเ ซ อ ร์ ตั ว รั บ ภ า พ ไ ม่ ท า ง า น
จาเป็นต้องจัดทาบันทึกชี้แจง
8. การบั น ทึ ก ลายนิ้ ว มื อ จะมี ปั ญ หาส าหรั บ - ต้องอนุโลมให้ใช้รหัสผ่านและติดตั้งกล้องวงจร
คนสวนบางคนที่มีลายนิ้วมือ ไม่ชัด เจน จึงทาให้ ปิ ด บริ เ วณเครื่ อ งสแกน ลายนิ้ ว มื อ ส าหรั บ
สแกนลายนิ้ ว มื อ ไม่ ติ ด จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร หั ส ผ่ า น ตรวจสอบ กรณีให้ผู้อื่นใส่รหัสผ่านเข้างานแทน
เนื่องจากเครื่องไม่สามารถจับลายนิ้วมือได้
ตนเอง
9. มีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องและระบบ - กรณี เ ครื่ อ งมี ปั ญ หาต้ อ งเรี ย กช่ า งเข้ า มา
ต ร ว จ ส อ บ ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ แ ก้ ไ ข ค ว ร ตั้ ง
งบประมาณไว้ด้วย
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10.เจ้าหน้าที่ลืมสแกนลายนิ้วมือ
- เจ้ า หน้ า ที่ ลื ม สแกนลายนิ้ ว มื อ บางวั น สแกน
เข้างานบางวันลืมสแกนออก
11.กรณีเข้างานสายด้วยเหตุฉุกเฉิน
- เช่น รถเสีย เกิดอุบัติเหตุแล้วสแกนลายนิ้วมือ
ช่วงเวลา 08.30 – 10.01 น.
ซึ่งตามแนวปฏิบัติถือว่าสาย ถ้าเช่นนี้สามารถอ้าง
ในบันทึกการชี้แจงเหตุผลการไม่บันทึกลายนิ้วมือ
12.กรณี ไ ม่ ส ามารถเข้ า มาสแกนลายนิ้ ว มื อ
ออกงานได้
- กรณีเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อ
ติด ต่อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยภายใน/ ประชุ ม /
ร่ว มกิจกรรมและเสร็จ งานหลั งเวลาราชการซึ่ง
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ส ะดวกที่ จ ะต้ อ งเดิ น ทางกลั บ มา
สแกน ลาย นิ้ ว มื อ ที่ มหาวิ ทยา ลั ย ร าช ภั ฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
- เจ้าหน้าที่ด้วยกันต้องช่วยกันเตือน

- ให้เพิ่มช่วงเวลาในบันทึกการชี้แจงเหตุผลการไม่
บันทึกลายนิ้วมือ

-เขียนแบบฟอร์มขอยกเว้นการลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการ เป็ น การเพิ่ ม ขั้ น ตอนการท างานและ
สิ้นเปลืองกระดาษ

ข้อเสนอแนะ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกลายนิ้วมือ
2. เมื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีปัญหา ต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศหรือให้มา
ช่วยตรวจสอบ
3. ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกลายนิ้วมือให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบหรือตรวจทานอีกครั้ง
4. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการลงเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5. ให้ ทาการศึกษาหาความรู้จ ากแหล่ งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้นาเอาความรู้ มาทาการ
ทบทวนและปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ การใช้งานระบบควบคุมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลากร หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่อไป
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ประวัติผู้เขียน
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปีทเี่ กิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

5. ตาแหน่งปัจจุบัน
6. สถานที่ทางานปัจจุบัน

นางประภาพรรณ์ ศรีอุทยาน
2 พฤษภาคม 2520
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์
เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยงานศูนย์บางคล้า
หน่วยงานศูนย์บางคล้า กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ ……………………………………………วันที่ ....................................................................
เรื่อง ชี้แจงเหตุผลการไม่บันทึกลายนิ้วมือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อธิการบดี
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................
ตาแหน่ง..........................................................สังกัด..........................................................................
ได้มาปฏิบัติงานในวันที่.................เดือน.............................พ.ศ...................และได้ป ฏิบัติงานเสร็จสิ้น
จนถึงเวลา..........................................แต่ไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ
เข้างาน
ออกงานในวัน
ดังกล่าว เนื่องจาก....................................................................................................................
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ) ....................................................
(..................................................)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
(ลงชื่อ) ........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง คณบดี/ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/ศูนย์
ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างาน
วันที่............./............................./................
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................................
(นางนฤชล เรือนงาม)
วันที่............/......................./..................
คาสั่งของอธิการบดี/รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........................
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง……………………………………………………
วันที่............/......................./..................
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ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ ……………………………………………วันที่ ....................................................................
เรื่อง ชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อธิการบดี
ได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บในการมาปฏิ บั ติ ง านหรื อ ไม่ เช่ น การมา
ปฏิบัติงานสาย ไม่บันทึกเวลาเข้า – ออก ขาดงานโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น ปัญหาที่ทาง
หน่วยงานบริหารงานบุคคลพบมีหลายสาเหตุดังต่อไปนี้
1. มีการเข้างานโดยไม่บันทึกเวลาเข้าและเวลาเลิกงานไม่บันทึกเวลาออก
2. กรณีขอออกก่อนเวลาเลิกงาน เช่น การไปงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น
3. การปฏิบัติงาน 2 แห่ง คือที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบางคล้า
4. การไปราชการโดยไม่แจ้งให้หน่วยงานบริหารงานบุคคลทราบ
ในการนี้ หน่วยงานบริหารงานบุคคล จึงขอความเสนอความคิดเห็นดังต่อไปนี้
1. ในกรณีบุคลากรที่ไม่บันทึกเวลาเข้าและไม่บันทึกเวลาออก ให้บุคลากรผู้นั้น
กรอกแบบฟอร์มดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2.
2. กรณีปฏิบัติงาน 2 แห่ง คือที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบางคล้า
ถ้าบุคคลผู้นั้นได้มีการตั้งรหัสลายนิ้วมือที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ใน
กรณี ไ ปปฏิ บั ติ ง านที่ ศู น ย์ บ างคล้ า ต้ อ งไปลงนามชื่ อ ที่ ห น้ า ห้ อ งส านั ก งาน
ศูนย์บางคล้า
3. ในกรณี ที่ ไ ปราชการจะต้ อ งมี ค าสั่ ง ไปราชการและส าเนาแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงาน
บริหารงานบุคคลทราบโดยบุค คลผู้นั้นไม่ต้องทาการสแกนลายนิ้วมือในวันที่มี
คาสั่งไปราชการ ถ้าไม่มีถือว่าบุคคลผู้นั้นขาดงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
4. ในกรณีที่บุคลากรไม่บันทึกเวลาเข้าและออก และหน่วยงานบริหารงานบุคคลได้
ตรวจสอบแล้ ว ว่ า ในวั น ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ไ ปราชการหรื อ ลาถื อ ว่ า บุ ค ลากรผู้ นั้ น
ขาดงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
5. การบันทึกเวลาเข้าสิ้นสุด 8.30 น. ถ้าเกินถือว่าสาย ส่วนการบันทึกเวลาออก
เวลา16.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งการ
(นางนฤชล เรือนงาม)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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แบบฟอร์มเอกสารรายชื่อผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น H3+
รายชื่อผู้ใช้งานเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ รุ่น H3+ กด O.K. ค้างไว้
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ขึน้ ลายนิ้วมือผูด้ ูแล
ระบบ

รหัส
สังกัด
ใน
เครื่อง
หน่วยงานศูนย์บางคล้า
1 พนักงานมหาวิทยาลัย
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ – สกุล

นางประภาพรรณ์ ศรีอุทยาน

น.ส.อารยา
นายวิชา
นายกาญจน์
น.ส.กวีกนก
น.ส.จิราภรณ์
นายกิจจา
น.ส.วันดี
น.ส.ศิริพร
นายอุดร
น.ส.อุมาพร
นายนัทวุธ
นายเฉลิมชัย
นายฉลอง
นายอุรวิชช์
นายจักรพงศ์
นายสิทธิเดช
นายบัญชา
น.ส.จตุพร
น.ส.วราพร
นายรณชัย
น.ส.ศิริรักษ์
น.ส.รุจิรา
นายมณฑล
น.ส.เรณู
น.ส.สุนันท์

เกษมสุข
บุญเฉลิม
ทีประติ้ว
อุดมศีล
คงรัตน์
พุฒตาล
พูลเจริญ
พูลบุตร
พิมแก้ว
ลอประดิษฐ์
เงินถา
พ้นภัย
สุขใส
พรหมบงค์
แสงหิม
ประดิษฐพัสตรา
บีซัน
สมสีนวน
โสภา
ขวัญทอง
เฟื่องเงิน
ขุนวงษ์
เทียมเก่า
วรรณสมบูรณ์
จันทร์เซ็ง

รหัส
ประจาตัว
ID

ชื่อแสดง
บน
หน้าจอ

หมายเหตุ

08.30-16.30
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รหัส
ใน
เครื่อง
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

สังกัด

โรงผลิตน้าดื่ม
พนักงานขับรถ

แม่บ้าน

คนงาน
คนสวน

ชื่อ – สกุล

น.ส.อรุณ
นายวรรณชัย
นายอานวย
นายมาโนช
นายสุบิน
นายประสิทธิ์
นางกัลยา
น.ส.โกสุม
นางจันทร์เพ็ญ
น.ส.ดรุณี
น.ส.บุญชู
นางบุญยืน
น.ส.ประทุม
นางปราณี
น.ส.พเยาว์
นางส้มจีน
นางสาว
นางอนันท์
นางตรีรัตน์
น.ส.สรารัตน์
น.ส.กัลทลีวัน
น.ส.กมลทิพย์
น.ส.ทัศนีย์
นางบุปผา
น.ส.กิตติยา
น.ส.สุธรรมมา
น.ส.กมลทิพย์
นางรุ่งจรินทร์
นายสนอง
น.ส.ดรุณี
นายบรรหาร
นายเสน่ห์

คงดี
อรุณเจริญ
พลแสน
ผลเจริญ
บุรพจิตร
นามแสน
ใจฮวบ
ธนะรอด
กรมถิน
กล้องเจริญ
โพธิมากูล
มังกรแก้ว
แสงอรุณ
โสภา
เปลื้องเจริญ
ศรีสวัสดิ์
ด่วนดอน
อินทรพิทักษ์
กระต่ายทอง
ลากูล
เรียมศรี
สุขเจริญ
เหลืองประดิษฐ์
ชูฤทธิ์
เพิ่มพูลทรัพย์
พันธะนาม
ม่วงขาว
พ่วงแพ
กรมถิน
บู๊เตียว
ลิ้มเจริญ
กลสรร

รหัส
ประจาตัว
ID

ชื่อแสดง
บน
หน้าจอ

หมายเหตุ

08.30-16.30
08.30-16.30

07.00-17.00

ลาออก
ลาออก

ลาออก
ลาออก

ลาออก
รหัสผ่าน 5656
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รหัส
สังกัด
ใน
เครื่อง
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 ยามรักษาความปลอดภัย
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83 กองพัฒนานักศึกษา
84
85
86 สานักวิทยบริการ
87
88
89
90

ชื่อ – สกุล

นายทวีทรัพย์
นายภราดร
นายธีรศักดิ์
นายดารงค์
นายสมภพ
นายบัญชา
นายศรีเมือง
นายเจษฎา
นายอังคาร
นายโกวิท
นายจาเนียร
นายบารุง
นายไพรวรรณ
นายสถิต
นายสมจิตร์
นายสายชล
นายอภิรักษ์
นายไพโรจน์
นายภิรมย์
นายสมบัติ
นายมนตรี
นายลาแพน
นายสมาน
นายสมบัติ
นายกิตติพงษ์
น.ส.สิริลาวัลย์
น.ส.ปภัชญา
นายจักรภพ
นายภิญโญ
นายปฐมพงศ์
น.ส.สมหมาย
นายธีรพล

รหัส
ประจาตัว
ID

มณฑศก
คงเพ็ชรศักดิ์
แซ่ตั๊น
ดาวกริด
เรือนน้อย
รหัสผ่าน 64
สุโพธิ์
จิตฤกษ์
บุญจันทร์
คามา
วงษ์กาภู
สุดประเสริฐ
บัวเจริญ
ด่วนดอน
รื่นเจริญ
แก้วโกย
รหัสผ่าน 74
มาลัย
สมแสน
อิสระพันธ์
ประสิทธิ์
สิงหนนท์
ว่องไว
ใหม่เมธี
พ่วงแพ
สาระโภค
ทับพยุง
แววมะบุตรวรโชติ
มานะสะสมเงิน
ยิ้มงาม
สารนาถ
จันพิทักษ์
สุขเกษม
ปฏิแพทย์

ชื่อแสดง
บน
หน้าจอ

หมายเหตุ

ลาออก
07.00-17.00
ลาออก
ลาออก

18.00-06.00
ลาออก
ลาออก
ลาออก
ลาออก
ลาออก

08.30-16.30

08.30-16.30
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รหัส
ใน
เครื่อง
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

สังกัด

ชื่อ – สกุล

นายชัยวัฒน์
น.ส.ปวิชุดา
สถาบันศก.พอเพียง นายจารัส
นายธนานันท์
น.ส.พนิตตา
คณะครุศาสตร์
น.ส.ถนอม
คณะครุศาสตร์
น.ส.มานิสา
น.ส.จินต์ณิภา
นางอลัลดา
คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปรียาภรณ์
น.ส.แสงเทียน
น.ส.สิรดา
นายวิฑูรย์
นายสมพงศ์
คณะเทคโนโลยี
นายสมศักดิ์
น.ส.ภัทรวันทน์
นายวิษณุ
น.ส.วรรณวิภา
น.ส.วราภรณ์
น.ส.กนกพร
ตรวจสอบภายใน น.ส.สมสกุล
สถาบันพัฒนาครู น.ส.นฤมล
วิเทศสัมพันธ์
น.ส.กานต์พิชชา

เตียวประเสริฐ
วัฒนพรไพโรจน์
เพชรดงไพร
เหล็กเกตุ
สนนาพา
ทองศิริ
มิตรโกสุม
เนาวภาส
รื่นเจริญ
นิลนนท์
นามนิตย์
แก้วดี
พูลสวัสดิ์
ฆ้องหลวง
ทองแก้ว
เขาเหม้น
พานิช
แสงเทศ
ด้วงเผือก
แสงรัตนา
ลิ้มวัฒนาวดี
ชัยพรม
อสัมภิณวงศ์

รหัส
ประจาตัว
ID

ชื่อแสดง
บน
หน้าจอ

หมายเหตุ

ลาออก
ลาออก
08.30-16.30

ลาออก

08.30-16.30
เมือง
เมือง
08.30-16.30

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

