ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในสวนงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนคูมือประกอบการปฎิบัติงานในสวนงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ใหมีมาตรฐานและถือเปนแนวทางปฏิบัตืในแนวทางเดียวกัน
2.เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารการจัดการงานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3.เพื่อใหหัวหนาสวนงาน หรือผูควบคุมไดทราบถึงงานและสามารถปรับปรุงแกไข พัฒนาใหมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได
ลักษณะงาน
การจัดการโครงการตางๆทั้งจากทางสวนนอกราชการ จากทางธนาคารออมสิน และโครงการในหนาที่
ของหนวยบมเพาะ การดูแลหอง GSB Innovation Club โครงการสงเสริมความสามารถนิสิตนักศึกษากับ
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ครอบคลุมถึง งานรับ-สงหนังสือ การผลิตเอกสาร การทําเอกสารเพื่อนําเสนอเกษียณเอกสาร การแจง
เวียนหนังสือ การออกเลข การสงไปรษณียหรือดวยวิธีการอื่นๆ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
-บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตอตําแหนง
รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวเนื่องจากทางธนาคารออมสิน และโครงการอื่นๆ
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติลักษณะงานรูปแบบโครงการ
1.เขียน/จัดทําขอเสนอโครงการ
2.ขออนุมัติโครงการ
3.ประชุม/ปรึกษาผูที่เกี่ยวของ
4.วางแผนการดําเนินกิจกรรม
5.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
6.สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
7.กํากับ/ติดตามผลการดําเนินโครงการ

-

แบบฟอรมการเขียนโครงการ
ประสานงานธุรการ
แบงงาน/แจกแจงหนาที่ประสานงาน/
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
กําหนดขอบเขตของแตละกิจกรรม

- แบบฟอรมการสรุปโครงการ
- รายงานผูบังคับบัญชา

1.เริ่มตน
เขียน/จัดทําขอเสนอ
โครงการ

2.การขออนุมัติโครงการ
แบบฟอรมการเขียนโครงการ

แกไข

ผาน

ไมผาน

3.ประชุม/ปรึกษาผูที่เกี่ยวของ
แบงงาน/แจกแจงหนาที่
ประสานงาน

4.วางแผนการดําเนินกิจกรรม
กําหนดขอบเขตกิจกรรม

5.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

6.สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

7.กํากับ/ติดตามผลการดําเนินโครงการ
รายงานผูบังคับบัญชา

1.เขียน/จัดทําขอเสนอโครงการ
ใชแบบฟอรมการเขียนโครงการ หรือดูตัวอยางไดจากเอกสารงานโครงการกอนหนา เพื่อเปนตัวอยาง
ปรับใชในโครงการตอๆไป เพื่อใหเปนไปตามลักษณะที่ถูกตอง
2.ขออนุมัติโครงการ
นําเอกสารโครงการนําเสนอผูมีอํานาจตัวสินใจเพื่อขอการอนุมัติจัดกิจกรรมโครงการนั้นๆ ผาน
หนวยงานธุรการ การสแกนเก็บเอกสาร การบันทึกลงเลขจัดเก็บเพื่อใชเปนหลักฐานในการตอๆไป
3.ประชุม/ปรึกษาผูที่เกี่ยวของ
ความรูความสามารถเฉพาะทางใหปรึกษาผูรูผูเชียวชาญในเรื่องนั้นๆ เมื่อสามารถจัดการไดใหจัดการ
แบงภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามแนวทางโครงอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งดําเนินการประสานงานและ
อํานวยความสะดวกอื่นๆตามความจําเปนแกโครงการ
4.วางแผนการดําเนินกิจกรรม
การกําหนดขอบเขตกิจกรรม แผนการดําเนินกิจกรรม ขั้นตอนลําดับการดําเนินงานใหเปนไปตามแบบ
แผนเพื่อปองกันขอผิดพลาด หรือเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
5.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
6.สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
ใชแบบฟอรมการสรุปโครงการ เพื่อสรุปวากิจกรรมโครงการนั้นๆไดผลการดําเนินเปนอยางไร ตอบ
โจทยไดประโยขนตามที่ไดรับตามวัตถุประสงคโครงการหรือไม
7.กํากับ/ติดตามผลการดําเนินโครงการ
จากโครงการดังที่ไดจัดทําเปนผลทั้งหมดรายงานผลแกผูบังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงพัฒนาตาม
ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรในกาลตอๆไป
-เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ตองคํานึงถึงเมื่อปฏิบัติงาน
- ระวังความผิดพลาดในสวนของรายละเอียดเล็กๆนอยในเอกสาร เชน รหัสกิจกรรม การทวนคําผิด
ระบบตัวเลขอาราบิคและเลขไทย
- ตรวจสอบตารางวัน เวลา สถานที่ใหชัดเจน เพื่อจะไดไมผิดพลาดในการติดตอประสานงาน
แบบฟอรมที่ใช
ตัวอยางแบบฟอรมการเขียนโครงการ
1. ชื่อโครงการ……………………………………………………………………
2. หลักการและเหตุผล โดยมีวิธีการเขียนดังนี้ เชน
2.1 ระบุสภาพปญหา ผลกระทบของปญหาและความตองการแกปญหา
2.2 ระบุความจําเปนเรงดวน และความสําคัญเรงดวน

2.3 ระบุองคความรู นโยบาย แผนพัฒนาหนวยงานที่เกี่ยวของที่จําเปนตองจัดทําโครงการ
3. วัตถุประสงค (เขียนโดยมีการลักษณะแบบเขียนเปนขอ ๆ)
4. อาจารยที่ปรึกษาโครงการ (ถามี)
5. จํานวนผูเขารวมโครงการ / กลุมเปาหมาย (ระบุใหชัดเจนวาอยูสังกัดไหน เชน หนวยงาน/คณะ)
6. วัน เวลา สถานที่ดําเนินโครงการ
7. วิธีการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน ระบุถึงแนวทางวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยสังเขป
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
8.1 หมวดคาตอบแทน
8.2 หมวดคาใชสอย
8.3 หมวดคาวัสดุ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ (สามารถเขียนเปนขอๆได)
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/การยั่งยืนของโครงการ (กระบวนการมีสวนรวม/ ความตอเนื่องและ
ความสําเร็จของโครงการ/ตัวชี้วัดทางผลผลิต (Output)/ตัวชี้วัดทางผลลัพธ (Outcome)
11. การประเมินผลโครงการ ใหระบุวิธีการ/กระบวนการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล อาจจะ เปนเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรือทั้งสองอยาง
12.ผูรับผิดชอบโครงการ
( ตามดวยเอกสารแนบทายอื่นๆ เชนหมายกําหนดการจัดโครงการ ตารางวันเวลาโครงการ หรือเอกสารอื่นๆ )
ตัวอยางแบบฟอรมการสรุปโครงการ
ชื่อโครงการ :
หลักการและเหตุผล :
ผูรับผิดชอบโครงการ :
วัตถุประสงคของโครงการ :
กลุมเปาหมาย :
สถานที่ดําเนินการ :
ระยะเวลาดําเนินการ :
งบประมาณในการดําเนินโครงการ :
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ :
ประเด็นการประเมิน :
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล :
การเก็บรวมรวบขอมูล :
การวิเคราะหขอมูล หาคาสถิติพื้นฐาน :

ตอนที่ 1
บทนํา

ตอนที่ 2
วิธีการประเมิน

ตอนที่ 3
สรุปผลการประเมินโครงการ

รายงานผลการประเมินโครงการ :
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน :
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม :
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม :

ปญหาสําคัญในการปฏิบัติงาน / วิธีการแกไข
- ตรวจสอบลักษณะแบบฟอรมการเขียนโครงการ ชื่อผูเกี่ยวของ วันที่ เวลา สถานที่ อาคาร การตรวจทาน
คําผิด หากเกิดขอผิดพลาด การแกปญหาอาจเปนการเริ่มกระบวนการใหมทั้งหมด
- จัดการใหการดําเนินกิจกรรมโครงการนั้นๆ ตามแผนการของโครงการ หากเกิดขอผิดพลาด การแกไขปญหา
เฉพาะหนาจะกระทําไดสะดวกขึ้น
- ตรวจเช็คเอกสารตางๆ การสําเนา เอกสารสําคัญที่ตองใช การสํารองขอมูล ที่ตองใชในการดําเนินการตอๆไป
เพื่อเปนการสํารองขอมูลกรณีเอกสารหรือขอมูลสูญหาย

ประวัติผูจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในสวนงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายพชร พูลเกสร
- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Patchara Poonkesorn
- ตําแหนงปจจุบัน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
- หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เบอรโทรศัพทภายใน. 1680
69 ม.1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000
อีเมลหนวยงาน Kprubi.kpru@gmail.com
อีเมลบุคคล patchara.kp@gmail.com
- ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

