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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ขอการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อลดเวลาการทางานและเข้าใจหลักการทางาน 2)
ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบรายละเอียดและทางานได้อย่างถูกต้อง
วิ ธีการศึ ก ษา คื อ ใช้ดู ควบคู่ไ ปกับเอกสารกับบัน ทึ กไฟที่ พนักงานได้ไ ปตรวจสอบมาเพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานในการทางานของแต่ละขั้นตอนเพื่อลดความสับสนและความล่าช้า
ผลการศึกษา 1)พนักงานทางานได้รวดเร็ วขึ้น 2ผูป้ ฏิบตั ิงานทางานได้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ ควรให้พนักงานที่ไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลศึกษาคู่มือการบันทึกไฟ
นี้ เพื่อทาให้พนักงานเข้าใจหลักการทางานของแต่ละขั้นตอนว่าควรทาขั้นตอนไหนก่อนและหลัง
เพื่อลดระยะเวลาการทางาน

คำสำคัญ :คู่มือการบันทึกไฟ/การไฟฟ้านครหลวง

ข
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การไฟฟ้านครหลวงเป็ นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบการจาหน่ายไฟฟ้าให้กบั ประชาชนอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวงมีเขตดาเนินการในกรุ งเทพมหานคร
สมุทรปราการและนนทบุรีคอยให้บริ การและความสะดวกต่างๆแก่ประชาชนแต่เนื่ องจากมีงานที่
ต้องทาจานวนมากจึงเปิ ดรับนักศึกษาฝึ กงานเพื่อเข้ามาช่ วยงานในแผนกและจากการที่ได้เข้าไป
ช่วยงานภายในแผนก จดหน่ วยเครื่ องวัด ( ปจ. บันทึกและ อนุ มตั ิ) ของการไฟฟ้ านครหลวง เขต
บางขุนเทียน จึงเห็นว่าการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟของลูกค้านั้นพนักงานบางคนที่มีอายุมากยังไม่
ถนัด ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการบันทึ กงานจึ งทาให้เ กิ ดความสับสนและเกิ ด ความล่ าช้า
ขึ้น จากการที่ได้สอบถามข้อมูลกับผูส้ ู งอายุเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในหลายๆท่านอย่างหนึ่งที่
พอจะรับรู ้ได้ถึงความรู ้สึก คือ ท่านอยากจะเรี ยนรู ้การใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่ไม่รู้จะเริ่ มตรงไหนดี
หรื อ บางครั้ งเล่ น ไปแล้ว เผลอไปปรั บ โน่ น ปรั บ นี่ ท าให้ค อมพิว เตอร์ มีก ารอาการผิด ปกติ ไม่
เหมือนเดิม เมนู และข้อมูลต่างๆหายไปบ้าง จะทาให้เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าจะไปปรับตรงไหน หรื อ
บางครั้ งอยากจะทาบางอย่าง แต่ไม่รู้จะถามใคร( นายนิ รันดร์ อมรชร: ออนไลน์ ,สื บค้นวันที่ 4
กันยายน 2561 )
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงคิดที่จะจัดทาคู่มือการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟเพื่อให้พนักงานเข้าใจ
กระบวนการทางานมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาและระยะเวลาในการทางาน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
- เพื่อลดเวลาการทางานและเข้าใจหลักการทางาน
- ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบรายละเอียดและทางานได้อย่างถูกต้อง
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
- ขอบเขตของเนื้ อหาศึกษาข้อมูลในกระบวนการทางานของระบบการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟของ
การไฟฟ้านครหลวง เขต บางขุนเทียน
-ขอบเขตด้านพื้นที่เฉพาะแผนกจดหน่วยเครื่ องวัดไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง เขต บางขุนเทียน
- ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานจดหน่วยเครื่ องวัด
- ขอบเขตด้านเวลาตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561-31สิ งหาคม 2561

1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
- ทาให้พนักงานเกิดความรู ้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล
- ทาให้ผปู ้ ฎิบตั ิงานทราบรายละเอียด และทางานได้อย่างถูกต้อง
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาการทาคู่มือครั้งนี้เป็ นการจัดทาคู่มือเรื่ อง การทาคู่มือการบันทึกไฟของการไฟฟ้า
นครหลวง มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติความเป็ นมา
2.2 ลักษณะของงานในแผนก
2.3 หลักการเขียนคู่มือ
2.4 ลักษณะของคู่มือที่ดี
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประวัติความเป็ นมา
การไฟฟ้ านครหลวง เลขที่ 39 ซอยพระรามที่ 2 ซอย60 แขวงแสมดา เขตบางขุนเที ยน
กรุ งเทพมหานคร 10150 เมืองไทยเราสมัยปู่ ย่าตาทวด นอกจากจะอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์
แล้วก็ยงั มีเทียนไขและตะเกียงชนิ ดต่างๆ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2501 รัฐบาลได้รวม กิ จการการ
ไฟฟ้ากรุ งเทพและการไฟฟาหลวงสามเสนเป็ นรัฐวิสาหกิจโดยชื่อการไฟฟ้านครหลวงซึ่งถือว่าเป็ น
วันสถาปนาการไฟฟ้ านครหลวงอย่างเป็ นทางการมุ่งสู่ องค์กรสมรรถะสู งและเป็ นผูน้ าด้านระบบ
จาหน่ ายพลังไฟฟ้าและบริ การที่เป็ นเลิศสร้างความเข้มแข็งในธุ รกิจเกี่ยวเนื่ องรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
1.ดาเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และปลอดภัย
2.ให้บริ การเชิงรุ กโดยมุ่งเน้นลูกค้า
3.พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.พัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรอย่างยัง่ ยืนรวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
(การไฟฟ้านครหลวง:ออนไลน์,สื บค้น 25 กรกฎาคม 2561)
2.2ลักษณะของงานในแผนก
งานในแผนก ปจ. (บัน ทึ ก และอนุ มตั ิ ) เป็ นงานเกี่ ย วกับ เการจัดเตรี ย มข้อมู ลเพื่อ จัด ท า
ใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ าวิเคราะห์และกาหนดตารางการปฏิบตั ิงานอ่านมาตรเครื่ องวัดฯและอ่าน
มาตรเครื่ องวัดฯการจัดทาบัตรประวัติการใช้ไฟฟ้าเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตรวจสอบการออก
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ใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้าการจัดทาทะเบียนควบคุมใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้าที่พิมพ์จากฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดเตรี ยมใบเสร็ จรับ เงินเพื่อส่ งออกเก็บเงินรวมทั้งศึกษาและพัฒนาวิธีการในการอ่าน
มาตรเครื่ อ งวัด ฯและระบบการจัด ทาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ าไฟฟ้ า จัด ท าและเก็บ แผนที่ แ สดงที่ ตอ้ ง
เครื่ องวัดฯสาหรับการอ่านมาตรเครื่ องวัดฯประจาเดือนกาหนดเขตการปฏิบตั ิงานและจัดทาตาราง
การอ่านมาตรเครื่ องวัดฯและเก็บเงินจัดพนักงานออกอ่านมาตรเครื่ องวัดฯประจาวันและตรวจสอบ
การอ่านมาตรเครื่ องวัดฯจัดทาบัตรประวัติการใช้ไฟฟ้ าเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้และตรวจสอบการ
ออกใบเสร็ จรับเงินตรวจสอบและควบคุมข้อมูลการจัดทาใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ าส่ งหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดทาใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้าในกรณี เร่ งด่วนพิเศษแล้วแจ้งฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจ
รับคัดเลือกและจัดส่ งใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้าพร้อมรายการควบคุมให้แผนกการเงินโดยให้สัมพันธ์
กับกาหนดการเก็บเงิ นศึ กษาและพัฒนาวิธีการในการอ่านมาตรเครื่ องวัดฯและระบบการจัดทา
ใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า ( การไฟฟ้านครหลวง:ออนไลน์,สื บค้น 25 กรกฎาคม 2561 )
2.3หลักการเขียนคู่มือ
การจัดทาคู่มือ คือคู่มือการทางานเป็ นเอกสารที่กล่าวถึงรายละเอียดของงานที่ทาเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานถูกต้องตามขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนตั้งเริ่ มจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายของการทางานซึ่ งการ
จัดทาคู่มือการทางานนั้นจะช่วยลดปั ญหาในการทางานและเพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบถึงรายละเอียด
ของกระบวนการทางานในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ผูป้ ฏิ บตั ิ เข้าใจหลักการทางานและยังทาให้ลด
ระยะเวลาการทางานลงได้
ลักษณะของคู่มือทีด่ ี
1. เนื้อหากระชับ ตัวหนังสื อชัดเจน เข้าใจง่าย
2. เป็ นประโยชน์สาหรับการทางาน
3. เหมาะสมกับองค์กรและผูใ้ ช้งาน
แนวทางการจัดทาคู่มือ
- เขียนหัวข้อเรื่ องที่จดั ทา
- บอกรายละเอียดการทางานในแต่ละขั้นตอน
- สามารถนาไปใช้ทางานได้จริ ง
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เสถียร คามีศกั ดิ์.(2556:11-24)กล่าวถึง แนวทางการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานการเขียนคู่มือ
เป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อการทางานเพราะว่า การเขียนคู่มือนั้นจะช่วยให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานเข้าใจรายละเอียด
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการทางานได้เป็ นอย่างดี ลดปั ญหาในการทางาน และช่วยให้การ
ทางานไปในทิศทางเดียวกันไว้วา่ ควรมีหลักการดังนี้
- เป็ นเรื่ องที่สามารถใช้ประโยชน์ พัฒนางาน
- ทาให้ลดขั้นตอนในการทางาน ( Lean )
- มีความรู ้ ความเข้าใจ มีความชานาญในเรื่ องนั้นเป็ นอย่างดี
- สามารถนาไปปฏิบตั ิงานและทางานได้
2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
จากหนัง สื อ การจัด ท าคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง าน ของส านัก งานวิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี (2558 : 9 ) กล่าวว่า การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่ดีจะต้องมีเนื้อหา ที่กระชับ ชัดเจน
เข้าใจง่าย และมีประโยชน์สาหรับการใช้งานและจะแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือเป็ นคู่มือที่เขียนให้
ผูเ้ ขียนเอง ถื อเป็ นแนวปฏิ บตั ิ คู่มือที่ เขียนให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานอื่ นถื อเป็ นแนวปฏิ บตั ิ คู่มือที่ เขียนให้
ผูร้ ับบริ การถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
เรื อ งชัย จรุ ง ศิ ร วัฒ น์ . (2553:35-94) กล่ า วว่า การเขี ย นคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านต้อ งบอกถึ ง
ความสาคัญในการจัด ทาคู่มือว่ามี ความสาคัญ ความจ าเป็ นอย่างไรและผูเ้ ขี ย นจะต้องบอกถึ ง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้คู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน
จิตต์อารี ย ์ กนกนิ รันดร.(2554:2-52) กล่าวว่า การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานจัดทาขึ้นเพื่อ
บอกรายละเอี ย ดกระบวนการต่ า งๆ บอกถึ ง ขั้น ตอนการท างานตั้ง แต่ จุ ด เริ่ มต้น และสิ้ น สุ ด
กระบวนการและเพื่อให้เป็ นการปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกันช่ วยให้ลดข้อผิดพลาดจากการ
ทางานที่ไม่เป็ นระบบ พร้อมทั้งเสนอลักษณะของคู่มือปฏิบตั ิงานที่ดีไว้ว่า 1. ชัดเจน เข้าใจง่าย 2.
เป็ นประโยชน์ในการทางาน 3. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม 4. มีตวั อย่างประกอบ
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและสถานประกอบการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนที่ต้ งั เลขที่39ซอยพระรามที่2 ซอย 60 แขวงแสมดา เขตบางขุน
เทียน กทม.10150
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3.2 รูปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร
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3.3 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
เข้า ระบบงานเพื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล ระบุ ร หัส เครื่ อ งวัดฯกดปุ่ มด าเนิ นการจะปรากฏรายการ
เครื่ องวัดฯที่ส่งตรวจสอบคลิกเลือกรายการที่ตอ้ งการบันทึกผล ระบุ วันที่ปฏิบตั ิงาน ผูป้ ฏิบตั ิงาน
สถานะของการดาเนิ นงาน สภาพเครื่ องวัดฯ และข้อมูลอื่น ๆ ให้ครบถ้วนและบันทึกจัดเก็บข้อมูล
พร้อมส่ งใบตรวจสอบเครื่ องวัดหน่วยไฟฟ้าให้ก.บันทึก
กรณี พิจารณาแล้วไม่ตอ้ งส่ งให้หน่วยงานอื่นดาเนินการต่อ เช่นบ้านว่าง ใช้นอ้ ย ใช้มากเป็ น
ต้น ให้เลื อกสถานะของการดาเนิ นการ = ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้ อ ย กรณี ตอ้ งส่ งหน่ วยงานอื่น
ดาเนินการต่อ เช่น เครื่ องวัดฯ ชารุ ด สงสัยมีการกระทาที่เครื่ องวัดฯสลับ เอียง หลุดห้อย เป็ นต้น ให้
เลือกสถานะของการดาเนินการ = อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
3.4 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาว วราภรณ์ แสงเทศหัวหน้ากลุ่มงานจดหน่วยเครื่ องวัด ฯ
3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561-31สิ งหาคม 2561
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3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
- คิดหัวข้อรายงานเพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
- ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานในการไฟฟ้านครหลวงและการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการแก้ไขปัญหา จัดทาเอกสารตามรู ปแบบโครงงาน
- นาเสนองานแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบ และดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งให้ถูกต้อง
3.7 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.ออกแบบขั้นตอนการทารายงาน
4.ร่ างรู ปแบบรายงาน
5.จัดทารายงาน

พ.ค. 2561

มิ.ย. 2561

ก.ค. 2561

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ

ส.ค. 2561
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์เครื่ องเขียน
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องแสกนเนอร์
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
ซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Microsoft Excel
- โปรแกรม SAP Logon
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานสหกิจศึกษาในเรื่ อง คู่มือการบันทึกไฟของการไฟฟ้ านครหลวง ซึ่ งเป็ นปั ญหา
เนื่องจากมีการทางานที่ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการบันทึกงานการใช้ไฟแต่เนื่องจากพนักงาน
หลายท่านมีอายุมากและไม่ถนัดกับการใช้คอมพิวเตอร์ จึงทาให้เกิดความสับสนและล่าช้าในการ
ทางาน ดังนั้นจึงจัดทาคู่มือการบันทึกไฟขึ้นมาเพื่อช่วยให้การทางานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ลด
ความสับสนและล่าช้าในการใช้โปรแกรมการทางาน
4.1 งานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 4.1 เอกสารข้อมูลการใช้ไฟของลูกค้า

4.1.1 เป็ นเอกสารข้อมูลการใช้ไฟของลูกค้าที่เราต้องดูขอ้ มูลและตรวจเช็คความถูกต้องจากนั้นทา
การบันทึกข้อมูลต่างๆลงในคอมพิวเตอร์
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รู ปที่ 4.2 การบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 4.3 นาเอกสารที่บนั ทึกข้อมูลเสร็ จไปส่ ง
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4.2 คู่มือการบันทึกไฟ
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คานา
จากการที่ได้เข้ามาฝึ กงานในแผนกและจากการที่ได้เข้าไปช่วยงานภายในแผนก จดหน่วย
เครื่ องวัด ( ปจ. บันทึกและ อนุมตั ิ) ของการไฟฟ้านครหลวง เขต บางขุนเทียน จึงเห็นว่าการบันทึก
ข้อมูลการใช้ไฟของลูกค้านั้นพนักงานบางคนที่มีอายุมากยังไม่ถนัดในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใน
การบันทึกงานจึงทาให้เกิดความสับสนและเกิดความล่าช้าขึ้นจึงจัดทาคู่มือการบันทึกไฟขึ้นเพื่อเป็ น
ประโยขน์ต่อพนักงานและองค์กร
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สารบัญ
เรื่ อง คู่มือการบันทึกไฟ
หน้ า
เอกสารกาใช้ ไฟของลูกค้ า ................................................................................................................1
ขั้นตอนทีก่ ารทางานที่ 2-15.........................................................................................................2-8
เอกสารสรุปกระบวนการทางานในทุกขั้นตอน................................................................................9
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คู่มือการบันทึกไฟ
ขั้นตอน 1 เอกสารการใช้ ไฟฟ้ าของลูกค้ า
- เป็ นเอกสารที่ใช้ในการดูขอ้ มูลการใช้ไฟของลูกค้าว่าในแต่ละเดือนมีการใช้ไฟเพิ่มขึ้น หรื อ ลดลง
อย่างไร
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ขั้นตอนที่ 2 เข้ าโปรแกรม SAP Logon ของการไฟฟ้ า

คลิกเข้ า
โปรแกรม
SAP Logon

ขั้นตอนที่ 3 เข้ าโปรแกรมที่ชื่อ MEA-ERP Production Systems

คลิกเข้ าตาม
รู ปภาพ
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ขั้นตอนที่ 4 เข้ ารหัสผู้ใช้ งานเพื่อเข้ าไปบันทึกกการใช้ ไฟของลูกค้ า

เข้ ารหัสผู้ใช้ งาน

ขั้นตอนที่ 5 เข้ าไปทีห่ ัวข้ อ บันทึกผลและอนุมัติ

คลิกติดๆกัน 2 ครั้ง
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ขั้นตอนที่ 6 ใส่ เลขทีช่ ่ องศูนย์ งาน

ใส่ เลขศูนย์
งาน

ขั้นตอนที่ 7 ใส่ เลขอ่านเครื่ องวัดของลูกค้ า แล้ว กดปุ่ ม Execute เพื่อให้ ข้อมูลของลูกค้ าขึน้ มา

ใส่ เลขอ่านเครื่ องวัด
แล้วกด Execute
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ขั้นตอนที่ 8 เมื่อมีข้อมูลขึน้ ครบให้ กดทีช่ ่ องเลือกจากนั้นจะขึน้ เครื่ องหมายถูก

เมื่อข้ อมูลขึน้ หมด กดที่ช่อง
เลือก จะเป็ นเครื่ องหมาย


✓

ขั้นตอนที่ 9 คลิกเลือกทีป่ ุ่ มวันทีป่ ฏิบัติงานเพื่อเลือกวันทีท่ พี่ นักงานไปตรวจการใช้ ไฟ

คลิกในช่ องจะมีปุ่ม
ให้ เลือกวันที่
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ขั้นตอนที่ 10 คลิกช่ องผู้ปฏิบัติงานและเลือกชื่ อให้ ตรงกับผู้ทปี่ ฏิบัติงาน

คลิกในช่ องจะมีปุ่ม
ให้
เลือก ชื่ อ
ผู้ปฏิบัตงิ าน

ขั้นตอนที่ 11 คลิกช่ องที่เขียนว่ างสถานการณ์ ทางานถ้ าผู้ปฏิบัติได้ ไปตรวจสอบแล้ วให้ เลื อกว่ า
เครื่ องวัดปกติแล้ วเลื อกดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้ อยแต่ ถ้าอยู่ในระหว่ างการไปตรวจสอบให้ เลื อก
เครื่ องวัดชารุดแล้วเลือกอยู่ระหว่ างการดาเนินการ

คลิกในช่ อง มีปุ่มให้ เลือก กดปุ่ ม จะขึน้
สถานะให้ เลือก
เครื่ องวัดปกติ เลือกดาเนินการเสร์ จเรียบร้ อย
เครื่ องวัดชารุ ดเลือกอยู่ระหว่ างดาเนินการ
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ขั้นตอนที่ 12 คลิกช่ องสภาพเครื่ องวัดแล้วเลือกสถานะตามทีใ่ บคาสั่ งกาหนด

คลิกในช่ องจะมีปุ่มให้
เลือก
สภาพเครื่ องวัด

ขั้นตอนที่ 13 คลิกช่ องสถานะการใช้ ไฟแล้วเลือกสถานะตามทีใ่ บคาสั่ งกาหนด

คลิกในช่ องจะมีปุ่มให้ เลือก
สถานะการใช้ ไฟ
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ขั้นตอนที่ 14 คลิกที่ช่องหมายเหตุเพื่อใส่ เลขอ่ านจากมิเตอร์ และรายละเอียดอื่นๆที่พนักงานได้ ไป
ตรวจสอบมาแล้วกด Enter

คลิกในช่ อง เพื่อใส่ เลขอ่าน
+รายยละเอียดอื่นๆ แล้วกด
Enter

ขั้นตอนที่ 15 เมื่อดูข้อมูลทีก่ รอกมาทั้งหมดแล้วว่ าตรงตามใบคาสั่ งทีไ่ ด้ รับมาให้ กดปุ่ มเก็บบันทึก

เมื่อดูข้อมูลถูกต้ อง กดปุ่ ม
เก็บบันทึก จะมีข้อความ
แจ้ ง
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เอกสารสรุปกระบวนการทางานในทุกขั้นตอน

2.กดที่ปุ่มนี้

1.ใส่ หมายเลข
เครื่ องวัด

3. เมื่อข้ อมูลขึน้ กดเลือก

5.ใส่ รหัสผู้สอบ
8.ใส่ การใช้ ไฟ

6. ใส่ สถานะ
7.ใส่ สภาพเครื่ องวัด
4.ใส่ วนั ที่ปฏิบัติงาน

9.ใส่ เลขอ่าน rd.แล้วกด Enter
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่ได้เข้าไปช่วยงานภายในแผนกจดหน่วยเครื่ องวัด ( ปจ. บันทึกและ อนุมตั ิ) ของ
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนจึงเห็นว่าการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟของลูกค้านั้นพนักงานบาง
คนที่มีอายุมากยังไม่ถนัดในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกงานจึงจัดทาคู่มือการบันทึกไฟขึ้น
และ มีข้นั ตอนการทางานดังนี้เริ่ มจากการคัดลอกรู ปโดยใช้โปรแกรม print screen ในการตัดภาพมา
ใส่ ในโปรแกรม word จากนั้นพิมพ์ขอ้ มูลการทางานในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งใส่ กรอบและตกแต่ง
เพื่ออธิ บายรายละเอียดที่ถูกต้องและ การจัดทาคู่มือการบันทึกไฟนี้ข้ ึนจะช่วยให้การทางานเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกันพร้อมทั้งลดระยะเวลาในการทางานผลทาให้การบันทึกข้อมูลเกิดความรวดเร็ ว
และสามารถเรี ยนรู ้งานจากคู่มือการบันทึกไฟได้
5.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาโครงงาน
- ขาดความรู ้ ขาดความเข้าใจในหลักการเขียนคู่มือ
- ปัญหาการใช้โปรแกรม word ในการทาคู่มือ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเขียนคู่มือให้มากขึ้น
- เรี ยนรู ้หลักการทางานของโปรแกรม word อย่างสม่าเสมอ
5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
- ได้รับความรู ้ในการดูขอ้ มูลการใช้ไฟจากการทางานจริ ง
- ได้ฝึกการปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- เรี ยนรู ้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
- ฝึ กให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- รู ้จกั การช่วยเหลือผูร้ ่ วมงาน

26
5.5 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- การกรอกข้อมูลการปฏิบตั ิงานไม่ครบถ้วน
- ตัวเลขเครื่ องวัดมิเตอร์ที่ไม่ชดั เจน
- การปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกัน และปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.6 ข้ อเสนอแนะ
- ศึ ก ษาความรู ้ เ กี่ ย วกับองค์ก รที่ จ ะเข้าไปฝึ กสหกิ จ ก่ อนที่ จ ะไปฝึ กงานเพื่ อช่ ว ยในการ
ปรับตัวและเข้าใจหลักการทางานขององค์กร
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Manual of metropolitan electricity authority
ธนนท์ ประเสริ ฐสุ ข
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม.10160
Email:tha_praserdsuk@siam.edu
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ขอการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อลด
เวลาการท างานและเข้า ใจหลัก การท างาน 2)
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานทราบรายละเอี ยดและทางานได้อย่าง
ถูกต้อง
วิธีการศึกษา คือ ใช้ดูควบคู่ไปกับเอกสารกับบันทึก
ไฟที่ พนักงานได้ไปตรวจสอบมาเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิ บตั ิ งานในการทางานของแต่ละขั้นตอน
เพื่อลดความสับสนและความล่าช้า
ผลการศึ ก ษา 1)พนัก งานท างานได้ร วดเร็ ว ขึ้ น 2
ผูป้ ฏิบตั ิงานทางานได้ถูกต้อง
ข้ อ เสนอแนะ ควรให้ พ นั ก งานที่ ไม่ ถ นั ด ใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ศึ ก ษาคู่ มื อ การ
บันทึกไฟนี้เพื่อทาให้พนักงานเข้าใจหลักการทางาน
ของแต่ละขั้นตอนว่าควรทาขั้นตอนไหนก่อนและ
หลังเพื่อลดระยะเวลาการทางาน

Abstract
The aim for this study are as follow : 1. Decrease
time used to finished tasks and understand the
tasks process 2. The field operators understand
details of the task.
The study method is to use a document
and compare with an operator memo to use as a
guideline for the task process description to reduce
task complexity and delays
Results : 1. The operator use less time to finished
the tasks 2. The operator done the tasks correctly
Recommendation : The operator that is not capable
of using computer efficiently should review this
manual before go out and collect data because to
understand all the process needed to be done will
decrease the time use to finishes task

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

- เพื่อลดเวลาการทางานและเข้าใจหลักการทางาน

หลังจากการได้นาคู่มือการบันทึ กไฟเข้า
มาช่วยในการบันทึกข้อมูลทาให้พนักงานในแผนก
ปจ.(บัน ทึ ก และอนุ ม ัติ ) สามารถท างานได้อ ย่า ง
ถูกต้องและลดระยะเวลาในการทางานได้

- ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบรายละเอียดและทางานได้อย่าง
ถูกต้อง
ขอบเขตของโครงงาน
- ขอบเขตของเนื้อหาศึกษาข้อมู ลในกระบวนการ
ทางานของระบบการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟของการ
ไฟฟ้านครหลวง เขต บางขุนเทียน
-ขอบเขตด้ านพื้นที่เฉพาะแผนกจดหน่ วยเครื่ องวัด
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง เขต บางขุนเทียน
- ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานจด
หน่วยเครื่ องวัด
- ขอบเขตด้ านเวลาตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 256131สิ งหาคม 2561
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
- คิดหัวข้อรายงานเพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
- ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานในการไฟฟ้า
นครหลวงและการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษาและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
- ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา จัดทาเอกสารตามรู ปแบบ
โครงงาน
- นาเสนองานแก่ อ าจารย์ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ตรวจสอบ
และดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งให้ถูกต้อง

สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ ได้เข้าไปช่ วยงานภายในแผนก
จดหน่ วยเครื่ องวัด ( ปจ. บันทึ กและ อนุ มตั ิ ) ของ
การไฟฟ้ านครหลวงเขตบางขุนเที ยนจึ งเห็ นว่าการ
บันทึ กข้อมู ลการใช้ไฟของลูกค้านั้นพนักงานบาง
คนที่มีอายุมากยังไม่ถนัดในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ในการบันทึกงานจึงจัดทาคู่มือการบันทึกไฟขึ้นและ
มีข้ นั ตอนการทางานดังนี้ เริ่ มจากการคัดลอกรู ปโดย
ใช้โปรแกรม print screen ในการตัด ภาพมาใส่ ใ น
โปรแกรม word จากนั้นพิมพ์ขอ้ มู ลการทางานใน
แต่ ล ะขั้น ตอนพร้ อ มทั้ง ใส่ ก รอบและตกแต่ ง เพื่ อ
อธิ บายรายละเอียดที่ถูกต้องและ การจัดทาคู่มือการ
บัน ทึ ก ไฟนี้ ขึ้ นจะช่ ว ยให้ ก ารท างานเป็ นไปใน
แนวทางเดี ย วกัน พร้ อ มทั้ง ลดระยะเวลาในการ
ทางานผลทาให้การบันทึ กข้อมู ลเกิ ดความรวดเร็ ว
และสามารถเรี ยนรู ้งานจากคู่มือการบันทึกไฟได้
ข้ อจากัดหรื อปัญหาโครงงาน
- ขาดความรู ้ ขาดความเข้าใจในหลักการเขียนคู่มือ
- ปัญหาการใช้โปรแกรม word ในการทาคู่มือ

ข้ อเสนอแนะ
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเขียนคู่มือให้มากขึ้น
- เรี ยนรู ้ หลักการทางานของโปรแกรม word อย่าง
สม่าเสมอ
ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู ื่น
-ศึ ก ษาโปรแกรมเบื้ อ งต้น ที่ ค วรรู ้ ม าบ้า งก่ อ นการ
ทางาน
สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
-ได้รั บ ความรู ้ ใ นการดู ข ้อ มู ล การใช้ไ ฟจากการ
ทางานจริ ง
-ได้ฝึกการปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- เรี ยนรู ้ที่จะแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
- ฝึ กให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- รู ้จกั การช่วยเหลือผูร้ ่ วมงาน
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