คูมือปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)

จัดทําโดย
นางสาวอุบลรัตน รุยันต

ฝายนโยบาย/แผนงานและประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สวนที่ 1
ประวัติคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ประวัติความเปนมาของหนวยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการพัฒนาควบคูกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการกอตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดมีการพัฒนาและเปดสอนคณะตางๆ จนกระทั่งไดรับจัดตั้งใหเปนหนวยงาน
ระดับคณะมีประวัติความเปนมาตามลําดับ
ป ก ารศึ ก ษา 2522 เป ด สอนวิ ช าหั ต ถกรรมศึ ก ษาและอุ ต สาหกรรมศิ ล ป โดยสั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตร
ปการศึกษา 2527 เปดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ รวมทั้งคณะตนสังกัดไดเปลี่ยนชื่อเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และได
ยกเลิก คณะอุตสาหกรรมศิลปเนื่องจากเกิดสภาวะครูลนตลาด
ป การศึ กษา 2533 เป ดสอนระดั บ ปริญ ญาตรี 4 ป หลัก สูต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชางอุตสาหกรรม
ป พ.ศ. 2538 ไดรับพระราชทานชื่อสถาบันใหมจากเดิมวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏซึ่งวิทยาลัย
ครูสวนสุนันทาไดเปลี่ยนเปนสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ปการศึกษา 2540 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (2 ป) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส
ปการศึกษา 2541 เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (2 ป)โปรแกรมวิชาไฟฟา
ปการศึกษา 2542 เปดสอนระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรมและแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปการศึกษา 2543 เปดสอนระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
ปการศึกษา 2545 เปดสอนระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ปการศึกษา 2546 เปดสอนระดับปริญญาตรี (2 ป ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
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ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตามการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ป พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานระดับคณะ ตามการ
ประกาศการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ป พ.ศ. 2548 เป ดสอนระดั บปริ ญญาตรี จํ านวน 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม
ป พ.ศ. 2549 เปดสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการอาคาร
สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
ป พ.ศ.2553 เปดสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 3 สาขา ไดแกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ สาขาวิชาตกแตงภายในและการจัด
นิทรรศการ และหลั กสูต รดานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิว เตอร (วศ.บ.) ซึ่งเปน
หลักสูตรดานวิศวกรรมเปนหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย
ป พ.ศ. 2555 เปดสอนสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ระดับปริญญาตรี
ป พ.ศ. 2557 เปดสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมบัณฑิต (สถบ.) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
หลักสูตร 5 ป และ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนให
กับนักศึกษาของคณะรวมทั้งสิ้น 12 สาขาวิชา 6 แขนงวิชา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม
4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
5. สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ
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8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
9. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
10.สาขาวิชาสถาปตยกรรม
11.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
11.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
11.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
11.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
12.สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ
12.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
12.2 แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ
12.3 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ
แตอยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางแขงขันกันมากขึ้นดังนั้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงตองพัฒนาดานการเรียนการสอนเพื่อกาวใหทันโลกและใหมีศักยภาพดาน
บริการการศึกษาในระดับมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาประเทศ
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2.1 โครงสรางการบริหารของหนวยงาน

สวนที่ 2
โครงสราง
คณบดี / ผูอํานวยการ
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

รองคณบดี
ฝายบริหาร
หัวหนาสํานักงาน
หัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป

หัวหนาฝาย
กิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา

หัวหนาฝาย
นโยบาย/แผนและ ประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝายแผนงานฯ

รองคณบดี
ฝายวิจัยฯ

รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

หัวหนาสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม

หัวหนาสาขาวิชา
มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

หัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

หัวหนาสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรอาคาร

หัวหนาสาขาวิชา
ออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

หัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม

หัวหนาสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

หัวหนาสาขาวิชา
สถาปตยกรรม

หัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟา

หัวหนาสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หัวหนาสาขาวิชา

หัวหนาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมการพิมพ

การออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ
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2.2 โครงสรางภาระงานของหนวยงาน

รองคณบดี
ฝายบริหาร

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

คณบดี / ผูอํานวยการ
รองคณบดี
ฝายวิจัยฯ

รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

1.ฝายพัฒนางานวิจัย
1.1 งานผลิตผลงานวิจยั
1.2 งานเผยแพรผลงานวิจยั
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ
1.4 งานบริการวิชาการแกสังคม
1.5 งานศูนยเรียนรูชุมชน
1.6 งาน U-ranking

1.ฝายกิจการนักศึกษา
และ ศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ
1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดี
ฝายแผนงานฯ
หัวหนาสํานักงาน

1. ฝายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานประชาสัมพันธ
1.3 งานIT/โสตฯ
1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ
1.5 งานบุคลากร
1.6 งาน ISO
2.ฝายคลังและพัสดุ
2.1 งานการเงิน งานบัญชี
งบประมาณ
2.2 งานพัสดุ

1.ฝายบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานหลักสูตรและการสอน
1.3 งานทะเบียนแลประมวลผลขอมูล
1.4 งานการรับเขาศึกษาตอ
1.5 งานฝกประสบการณวิชาชีพ
2. ฝายวิเทศสัมพันธ
2.1 งานวิเทศ
2.2 งานอาเซียน

1.ฝายนโยบาย/แผนและ
ประกันคุณภาพ
1.1 งานวิเคราะหแผนงาน/
งบประมาณ
1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ
1.3 งานประกันคุณภาพ

หลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
- แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ
- แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ

สาขามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
- แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
- แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
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สวนที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนปฏิบัติงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
1 ดําเนินการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
1.1 รับคําสั่ง/บันทึกขอความจากผูบริหารในการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- ผูบริหารแจงเจาหนาที่ฝายแผนงานฯ เพื่อดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบ
ลงทุน)
1.2 ตรวจสอบขอมูลการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจาหนาที่ฝายแผนงานฯ ตรวจสอบรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
ของผูขอดําเนินการ
1.3 บันทึกขอมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจาหนาที่ฝายแผนงานฯ บันทึกขอมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ ERP
หนา SNBGDT23 ระบุรายละเอียดใหครบถวน
1.4 เสนอคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- คณบดีลงนามเอกสาร การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) ในระบบ ERP
1.5 ทําบันทึกขอความขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจาหนาที่ฝายแผนงานฯ จัดพิมพบันทึกขอความการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบ
ลงทุน) ในระบบ E-office เสนอตออธิการบดี (ผานรองคณบดี คณบดี และกองนโยบายและแผน)
1.6 เสนอรองคณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจาหนาที่ฝายแผนงานฯ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
- รองคณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบ
ลงทุน) ในระบบ E-office
1.7 คณบดีลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจาหนาที่ฝายแผนงานฯ เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
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- คณบดีพิจารณาเอกสาร และลงนามเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบ
ดําเนินงาน) ในระบบ E-office
1.8 สงตอบันทึกขอความถึงกองนโยบายและแผน ดําเนินการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง
ของเอกสาร และใหความเห็นประกอบการพิจารณา แกคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ฯ
- กองนโยบายและแผน ดําเนินการตรวจสอบขอมูล – ความถูกตองของเอกสาร และให
ความเห็นประกอบการพิจารณา
1.9 เขารวมชี้แจงการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) ตอคณะกรรมการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ฯ เพื่อพิจารณา และอนุมัติ
- คณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ฯ พิจารณา และอนุมัติ
- อธิการบดีอนุมัติ ในระบบ E-office และระบบ ERP
1.10 จัดเก็บเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)
- เจาหนาที่ฝายแผนงานฯ แจงเรื่องทีไดรับอนุมัติไปยังฝายพัสดุ เพื่อดําเนินการจัดซื้อ และ
จัดเก็บเอกสารที่ไดรับอนุมัติเขาตูเอกสารในระบบ E-office /แฟมเอกสาร

