แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการห้องประชุม
ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม

ภายใน 1 วันทาการ

ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่รับเรื่องและบันทึกข้อมูล

ภายใน 1 วันทาการ

ในตารางการขอใช้อาคารและสถานที่

ว่าง

แจ้งผลการตรวจสอบสถานที่ให้

ไม่ว่าง

ภายใน 1 วันทาการ

ผู้ขอใช้ทราบ (ไม่เกิน 1 วันทาการ)
แจ้งผู้รับผิดชอบในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ภายใน 1 วันทาการ

แจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบ

ต้องการหาสถานที่อนื่ เพื่อทดแทน

เพื่อจัดเตรียมสถานที่
ดาเนินการให้บริการ

ตรวจสอบความเรียบร้อย

ต้องการ

ภายใน 1 วันทาการ

หลังการให้บริการ การซ่อมบารุง
รายงานการขออนุญาตให้ห้องประชุม

สิ้นสุด

จัดหาสถานที่
อื่นทดแทน

ไม่ต้องการ

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบ

ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบ
การตรวจสอบ
1.ผู้ขออนุญาต
ตรวจสอบตารางการ -ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง งานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ตรวจสอบ วั น เวลา ใช้ห้องประชุม
ประชุม
ทั่วไป
สถานที่
-ตรวจสอบจานวนผู้ขอใช้ห้อง
งานอาคารสถานที่
ประชุม
-ความเหมาะสมของห้ อ งใน
การจัดกิจกรรม
-ความเหมาะสมของรูป แบบ
ก า ร จั ด ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
กิจกรรม
-ตารางการใช้ห้องประชุม
-ความพร้อมของห้องประชุม
2.ผู้ ข ออนุ ญ าตกรอก ตรวจสอบตารางการ -ตรวจสอบจานวนผู้ขอใช้ห้อง ผู้ ข อ อ นุ ญ า ต ใ ช้ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ข อ ใช้ห้องประชุม
ประชุม
สถานที่
ทั่วไป
อนุญาตใช้ห้องประชุม
-ความเหมาะสมของห้ อ งใน
งานอาคารสถานที่
สนามกีฬา
การจัดกิจกรรม
-ความเหมาะสมของรูป แบบ
ก า ร จั ด ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
กิจกรรม
-ตารางการใช้ห้องประชุม
-ความพร้อมของห้องประชุม
3.เสนอขออนุมัติ
ตรวจสอบตารางการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ผู้อานวยการสานักงาน ใช้ห้องประชุม
ทั่วไป
ทั่วไป
อธิการบดี และเสนอ
งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยอธิการบดี
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
ตามลาดับ
4 . แ จ้ ง ผู้ รั บผิ ด ชอบ
ตรวจสอบความพร้ อ ม ห้ อ ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประชุม สนามกีฬา
ทั่วไป
ทั่วไป
จัดเตรียมสถานที่
งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่
5.ดาเนินการให้บริการ
ความเรียบร้อย
เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม หัวหน้า
ประจ าประชุ ม ห้ อ ง งานอาคารสถานที่
ประชุม
6 . ต ร ว จ ส อบ ค ว า ม
ต ร ว จ ส อ บ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม หัวหน้า
เ รี ย บ ร้ อ ย ห ลั ง ก า ร
ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าห้ อ งประชุ ม ประจ าประชุ ม ห้ อ ง งานอาคารสถานที่
ให้ บ ริ ก าร การซ่ อ ม
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่อง ประชุม
บารุง
เสียงและระบบปรับอากาศ

แผนภูมิขั้นตอนการดาเนินงานออกแบบระบบไฟฟ้า
1.มอบหมายงานออกแบบระบบไฟฟ้า

ภายใน 5 วันทาการ

2.สารวจสถานที่หรือศึกษาแบบแปลนงาน
vvdc[[vvdc[[vvdc[[
ออกแบบ

ภายใน 3 วันทาการ

3.ออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
และขออนุมัติ

ภายใน 5 วันทาการ

4.เขียนแบบตามที่ได้รับปรับแก้หรืออนุมัติ

ภายใน 10 วันทาการ

5.เขียนแบบระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภายใน 5 วันทาการ

8.จัดทารายการประกอบแบบ
6.คานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า

7.ประมาณราคางานระบบไฟฟ้า

ภายใน 3 วันทาการ
ภายใน 3 วันทาการ
ภายใน 3 วันทาการ

9.ส่งรูปแบบและรายการให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบและจัดจ้างดาเนินการ

ภายใน 1 วันทาการ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบ

1.การมอบหมายงาน บันทึกข้อความแต่
ละคณะ/หลักสูตรที่
ขอความอนุเคราะห์
ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า
2.สารวจสถานที่หรือ ดาเนินการสารวจ
แบบแปลนของงาน สถานทีท่ ี่จะ
ที่จะออกแบบ
ออกแบบหลังจากได่
รับมอบหมายงาน
ภายใน 3 วันทาการ
3.ออกแบบระบบ
ดาเนินการออกแบบ
ไฟฟ้าเบื้องต้นและ ระบบไฟฟ้าเบิ้องต้น
ขออนุมัติ
ภายใน 5 วันทาการ
4.ถ้ามีการปรับแก้
แบบ

ดาเนินการแก้ไข
แบบระบบไฟฟ้า
ภายใน 5 วันทาการ

5. เขียนแบบตามที่
ได้รับปรับแก้หรือ
อนุมัติ

ดาเนินการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าที่ได้รับ
การอนุมัติ ถายใน
10 วันทาการ
6.ออกแบบระบบอืน่ ดาเนินการออกแบบ
ที่เกี่ยวข้อง
ระบบไฟฟ้าที่ได้รับ
การอนุมัติ ถายใน 5
วันทาการ
7.คานวณปริมาณ ดาเนินการคานวน
การใช้ไฟฟ้า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภายใน 3 วันทาการ

ขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ดาเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามระเบียบ
ประกาศ มรภ.

งานบริหารงาน
บุคคล

หัวหน้างาน
บริหารงานบุคคล

ดาเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามระเบียบ
ประกาศ มรภ.

งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

ดาเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
วสท. และมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดาเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
วสท. และมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดาเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
วสท. และมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดาเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
วสท. และมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดาเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
วสท. และมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

8.ประมาณราคางาน ดาเนินการประมาณ ดาเนินการตรวจสอบให้
ระบบไฟฟ้า
ราคางาน ภายใน 3 เป็นไปตาม มาตรฐานกา
วันทาการ
กาหนดราคากลาง
กระทรวงพาณิชย์

งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

9.จัดทารายการ
ประกอบแบบ

ดาเนิการจัดทา
รายการประกอบ
แบบ ภายใน 3 วัน
ทาการ

ดาเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
วสท. และมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

10.ส่งรูปแบบและ
รายการให้หัวหน้า
งานตรวจสอบและ
จัดจ้างดาเนินการ

ดาเนิการจัดส่ง
ดาเนินการตรวจสอบให้
รูปแบบและรายการ เป็นไปตามระเบียบ
ภายใน 1 วันทาการ ประกาศ มรภ.

งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

แผนภูมิขั้นตอนการดาเนินงานการตรวจตราการปฏิบัตหิ น้าที่

ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายใน 1 วัน (4 รอบ)

ใช้เวลา 5 นาที

1.ตรวจ อาคาร 100 ปี
เริ่มเวลา
2.ตรวจลานจอดรถต่
.=hg;]kางๆภายในมหาวิ
ใ ทยาลัย

ใช้เวลา 15 นาที

เริ่มเวลา
3.ตรวจการจราจร ภายในมหาวิทยาลัย

ใช้เวลา 15 นาที

เริ่มเวลา

4.ตรวจความเรียบร้อย ใบริเวณรอบๆอาคารและบ้านพักราชการ ใช้เวลา 15 นาที
เริ่มเวลา
5.ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ใช้เวลา 10 นาที

เริ่มเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

1.ตรวจการปฏิบัติ
หน้าที่ของ รปภ.จุด
อาคาร 100 ปี
2.ตรวจลานจอดรถ
ต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย

สังเกต การปฏิบัติหน้าที่
การให้การตอนรับลูกค้า
และผู้มาใช้บริการ
สังเกต การจอดรถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน
ให้เป็นระเบียน
3.ตรวจการจราจร สังเกต การสัญจร รถยนต์
ภายในมหาวิทยาลัย
รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน
ให้เป็นระบบและเป็นไป
ตามระเบียนที่วางไว้

ดาเนินการออกตรวจ
ตามเวลาที่กาหนดโดย
การเดินด้วยเท้า
ดาเนินการออกตรวจ
ตามเวลาที่กาหนดโดย
ขับรถเข้าไปตรวจความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดาเนินการออกตรวจ
ตามเวลาที่กาหนดโดย
ขับรถวนไปตรวจตาม
เส้นทางเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
4.ตรวจความ
สังเกต ความเรียบร้อย
ดาเนินการออกตรวจ
เรียบร้อย บริเวณ บริเวณรอบๆอาคารและ ตามเวลาที่กาหนดโดย
รอบๆอาคารและ
บ้านพักราชการ
ขับรถวนไปตรวจตาม
บ้านพักราชการ
เส้นทางเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
5.ตรวจการปฏิบัติ สังเกต การปฏิบัติหน้าที่ ดาเนินการออกตรวจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตามจุดต่างๆของ
ตามเวลาที่กาหนดโดย
รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความ
ขับรถวนไปตรวจตาม
ปลอดภัยให้เป็นไปตาม จุดการปฏิบัติหน้าที่ของ
ระบบ
รปภ.เข้าไปสอบถาม
พูดคุย ตรวจสมุด
รายงานเหตุการ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
งานเขียนแบบ
แผนภูมขั้นตอนการดาเนินงานเขียนแบบ
ขั้นตอนการออกแบบ
1. รับโครงการและนโยบายจากเจ้าของโครงการ
2. หาข้อมูลการดาเนินการออกแบบโครงการจากเจ้าของโครงการ
3. ทาแบบร่าง โครงจากจากข้อมูลที่ได้รับและนาเสนอ

งานรักษาความ
ปลอดภัย

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

งานรักษาความ
ปลอดภัย

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

งานรักษาความ
ปลอดภัย

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

งานรักษาความ
ปลอดภัย

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

งานรักษาความ
ปลอดภัย

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

4. ผ่านการพิจาราณาจากเจ้าของโครงการ มีการปรับแบบแก้ไข เสนอแบบร่างอีกครั้ง
5. ดาเนินการออกแบบโครงสร้าง
6. ผ่านการพิจารณา เข้าสู่ขบวนการเขียนแบบประมาณราคา
ขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง
1. สรุปแบบจากขั้นตอนการออกแบบ และเริ่มขบวนการเขียนแบบก่อสร้าง
2. ทาแบบงานสถาปัตยกรรมและแบบโครงสร้าง
3. ประมาณราคา ถอดปริมาณ วัสดุ ปริมาณงาน และครุภัณฑ์(ถ้ามี)
4. สรุปลงในใบงาน ปร.4 ปร.5 ปร.6 พร้อมทั้งเซ็นรับรองการประมาณราคา
5. เสนอเรื่องคืนให้กับต้นสังกัดเจ้าของโครงการเพื่อดาเนินการตั้งงบประมาณก่อสร้างต่อไป

งานเขียนแบบ
แผนภูมขั้นตอนการดาเนินงานเขียนแบบ
ขั้นตอนการออกแบบ

แก้ไขแบบร่าง

ภายใน 1 วันทาการ
รับโครงการและนโยบาย
จากเจ้าของโครงการ
ภายใน 3 วันทาการ
หาข้อมูลการดาเนินการออกแบบโครงการ
จากเจ้าของโครงการโครงการ
ภายใน 7 วันทาการ
ทาแบบร่ าง โครงจากจากข้อมูลที่ได้รับและ
นาเสนอโครงการ
ผ่านการพิจาราณาจาก
ภายใน 15 วันทาการ
เจ้าของโครงการ มีการ
ปรับแบบแก้ไสรุข ปเสนอ
แบบร่าง

ดาเนินการออกแบบโครงสร้างและงานระบบ

ภายใน 15 วันทาการ

ผ่านการพิจารณา เข้าสู่
ขบวนการเขียนแบบ
ขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง

สรุ ปแบบจากขั้นตอนการออกแบบ และเริ่ ม
ขบวนการเขียนแบบก่อสร้าง
ทาแบบงานสถาปัตยกรรม แบบงานระบบ และแบบโครงสร้างพร้อม
ภายใน 7 วันทาการ
ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข
ภายใน 7 วันทาการ
ประมาณราคา ถอดปริ มาณ วัสดุ ปริ มาณงาน
และครุ ภณั ฑ์(ถ้ามี)
ภายใน 3 วันทาการ
สรุ ปลงในใบงาน ปร.4 ปร.5 ปร.6 พร้อม
ทั้งเซ็นรับรองการประมาณราคา
เสนอเรื่ องคืนให้กบั ต้นสังกัดเจ้าของโครงการเพื่อดาเนินการตั้ง ภายใน 3 วันทาการ
งบประมาณก่อสร้างต่อไป

ขั้นตอน
1.รับโครงการ และ
นโยบายจากเจ้าของ

2.หาข้อมูลการ
ดาเนินการออกแบบ
โครงการจากเจ้าของ
โครงการ
3.ทาแบบร่าง โครงการ
จากข้อมูลที่ได้รับ และ
นาเสนอโครงการ

4.ผ่านการพิจารณาจาก
เจ้าของโครงการ มีการ
ปรับแก้ไข เสนอแบบ
ร่างอีกครัง้
5.ดาเนินการออกแบบ
โครงสร้าง และงาน
ระบบ

วิธีการตรวจสอบ
ให้เจ้าของ
โครงการเสนอ
ความต้องการ
พื้นที่ใช้สอย และ
ฟังชันอื่นๆ ตาม
ความต้องการ
ของโครงการ
หาข้อมูลตามฟัง
ชัน เช่นขนาด
ประตู หน้าต่าง

ขั้นตอนการตรวจสอบ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
และสรุปขอบเขตเพื่อ
การออกแบบ

ผู้รับผิดชอบ
งานฝ่ายอาคาร
และ สถานที่

ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที่

ศึกษาระยะการใช้สอย
พื้นที่ต่างๆ

งานฝ่ายอาคาร
และสถานที่

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที่

ทาแบบร่างผัง
สารวจผังบริเวณอาคาร
อาคาร แบบร่าง
อาคารแปลนทุก
ชั้น รูปตัง้ รูปตัด

งานฝ่ายอาคาร
และสถานที่

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที่

เสนอแบบให้เจ้าของ
โครงการทราบ
รายละเอียดอาคาร

งานฝ่ายอาคาร
และสถานที่

เจ้าของโครงการ

ออกแบบตามมาตรฐาน
วสท.

งานฝ่ายอาคาร
และสถานที่

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที่

ผ่านการยินยอมจาก
เจ้าของโครงการ

งานฝ่ายอาคาร
และสถานที่

เจ้าของโครงการ

ชี้แจงรายละเอียดส่วน
ต่างๆ ของอาคารให้ผู้รับ
มอบหมายออกแบบ
เขียนแบบอาคารตามที่
สรุป

งานฝ่ายอาคาร
และสถานที่

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที่
หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที่

เสนอเจ้าของ
โครงการ และ
ปรับแก้แบบ
เสนออีกครัง้
แบบร่างผ่าน
คานวณ
โครงสร้าง และ
งานระบบที่
เหมาะสมกับ
อาคาร
6.ผ่านการพิจารณา เข้า ผ่านการพิจารณา
สู่ขบวนการเขียนแบบ
ประมาณราคา
7.ขั้นตอนการเขียนแบบ มอบหมายงานให้
ก่อสร้าง
ฝ่ายแบบเขียน
แบบ
8.สรุปแบบจากขั้นตอน สรุปแบบอาคาร
การออกแบบ และเริ่ม
ขบวนการเขียนแบบ
ก่อสร้าง

งานฝ่ายอาคาร
และสถานที่

ขั้นตอน
วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ
9.ทาแบบงาน
เขียนแบบตาม ให้วิศวกรควบคุมงาน
สถาปัตยกรรม แบบงาน หลักวิศวกรรม
ตรวจสอบ
ระบบ และแบบ
โครงสร้างพร้อม
ตรวจสอบข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
งานฝ่ายอาคาร
และ สถานที่

ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที่

10.ประมาณราคา ถอด ใช้ราคาจาก
สืบราคาจากแหล่งผลิต
ปริมาณ วัสดุ ปริมาณ กรมบัญชีกลาง , วัสดุก่อสร้าง
งาน และครุภัณฑ์(ถ้ามี) เปรียบราคาจาก
ผู้ผลิตอย่างน้อย
3ราย

งานฝ่ายอาคาร
และ สถานที่

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที่

11.สรุปลงในใบงาน ปร. ดาเนินการทา
4 ปร.5 ปร.6 พร้อมทั้ง ประมาณราคา
เซ็นรับรองการ

งานฝ่ายอาคาร
และ สถานที่

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที่

งานฝ่ายอาคาร
และ สถานที่

เจ้าของโครงการ

12.เสนอเรื่องคืนให้กับ
ต้นสังกัดเจ้าของ
โครงการเพื่อดาเนินการ
ตั้งงบประมาณก่อสร้าง
ต่อไป

ดูราคากลางจาก
กรมบัญชีกลาง

ทาหนังสือออก ตรวจสอบเลขหนังสือ
เลขบันทึกส่ง
บันทึกข้อความส่งมอบ
เรื่องคืนให้
ปร4,ปร5 และปร6
เจ้าของโครงการ

