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แนวทางการปฏิบัติงาน 

ด้านงานบุคคล   
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แบบฟอร์ม 

 

1. ใบลาป่วย/ใบลากิจ/ใบลาคลอด 

        2.ใบลาพักผ่อน 

    3.ใบลาออก 

4.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 

     
 

 
 
 
 
 



งานบคุคล | วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 3 

 

 
 

1.เข้าwww.eoffice.ssru.ac.th 

2.เลือก สร้าง-ส่ง 

3.เลือก เอกสารด้านบุคลากร (ซ้ายมือ) 
 - ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร 
 - ใบลาพักผ่อน 
 - ใบลาออกจากราชการ 
     - แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 
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เส้นทางการส่งเอกสาร 

ใบลาป่วย ใบลากิจ ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน ใบลาออก 
แบบฟอร์มขอ
หนังสือรับรอง 

เจ้าหน้าท่ี 
1. งานบุคคล (นางสาวพรพิมล 
มนตรีวัฒน์)  
2. หัวหน้างานแต่ละฝ่าย (ลงนาม"
อนุญาต") 
3. งานบุคคล (นางสาวพรพิมล 
มนตรีวัฒน์)  

เจ้าหน้าท่ี 
1. ผู้ปฏิบัติงานแทน (ลงนาม"รับทราบ")  
2. งานบุคคล (นางสาวพรพิมล มนตรีวัฒน์) 
3. หัวหน้างานแต่ละฝ่าย (ลงนาม"อนุญาต") 
3. งานบุคคล (นางสาวพรพิมล มนตรีวัฒน์)  

1. เจ้าของเอกสาร (ลงนาม) 
2. หัวหน้าสาขา/ประธาน
หลักสูตร  
 3. งานบุคคล (นางสาวพร
พิมล มนตรีวฒัน์) 
 4. งานห้องสมุด (นางสาว
ยุพารัตน์ บุญวงศ์) 
 5. งานการเงิน (นายอมร
ศักดิ์  แสงทอง) 
 6. งานวิจัยและพัฒนา (นาย
วีรเชษฐ์  ม่ังแวน่) 
7. หัวหน้าส านักงาน (นางสาว
สุนทรี พชัรประทีป) 
 8. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  
 9. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 10. คณบด ี
 11. ผู้อ านวยการกองคลัง 
 12. ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 
 13. รองอธิการฝา่ยบริหาร 
 14. อธิการ  
 15. ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

1.เจ้าของเอกสารลง
นาม 
2.คณบดี (ลงนาม"
อนุญาต") 
3.งานบุคคล 
(ด าเนินการ)     
 อาจารย์  

1.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล 
มนตรีวัฒน์) 
2.หัวหน้าสาขา/หัวหน้าแขนง/ประธาน
หลักสูตร (ลงนาม"รับทราบ") 
3.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ลงนาม"
อนุญาต") 
4.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล 
มนตรีวัฒน์)  

อาจารย์  
1.ผู้ปฏิบัติงานแทน (ลงนาม"รับทราบ") 
2.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล มนตรีวฒัน์) 
3.หัวหน้าสาขา/หัวหน้าแขนง/ประธานหลักสูตร 
(ลงนาม"รับทราบ") 
4.รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (ลงนาม"อนุญาต") 
5.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล มนตรีวฒัน์)  
 

อาจารย์ (ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง) 
1.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล 
มนตรีวัฒน์) 
2.ผู้อ านวยการศูนย ์(ลงนาม"
อนุญาต")  
3.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล 
มนตรีวัฒน์)     

อาจารย์ (ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง) 
1.ผู้ปฏิบัติงานแทน (ลงนาม"รับทราบ") 
2.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล มนตรีวฒัน์) 
3.ผู้อ านวยการศูนย์ (ลงนาม"อนุญาต")  
4.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล มนตรีวฒัน์)     
 
 
 

ผู้บริหาร 
1.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล 
มนตรีวัฒน์) 
2.คณบดี (ลงนาม"อนุญาต") 
3.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล 
มนตรีวัฒน์)     

ผู้บริหาร 
1.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล มนตรีวฒัน์) 
2.คณบดี (ลงนาม"อนุญาต") 
3.งานบุคคล (นางสาวพรพิมล มนตรีวฒัน์)     
 

แนวปฏิบัติ 
1.แจ้งหัวหน้างาน/หวัหน้าสาขา/
ประธานหลักสูตร ในวนัท่ีลาก่อนทุก
ครั้ง  
2.ให้ส่งใบลาทันทีท่ีมาปฏิบัติงาน 
3.หากลาเกิน 2 วัน ต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลแนบ 
4.ตรวจสอบเสน้ทางการสง่ใบลา 
ต้องให้รบัการอนุมัติทุกครั้ง จงึถือว่า
เสร็จสิ้นกระบวนการ 

แนวปฏิบัติ 
1.ใบลากิจส่งล่วงหน้า 3 วันท าการ 
2.ใบลาพักผ่อน,ลาคลอดบุตร ส่งล่วงหน้า 15 
วันท า 
3.การตรวจสอบเส้นทางการส่งใหถู้กต้อง และ
ต้องไดร้ับการอนุมัติก่อนจงึลาได ้
4.กรณีลาพักผ่อน หากมีเหตฉุุกเฉนิ วิทยาลัยฯ 
สามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานได้ 
**ผู้เข้าปฏิบัติงานครั้งแรกไม่ถึงหกเดือนไม่มีสิทธิ
ลาพักผ่อน** 
 

แนวปฏิบัติ 
1.ส่งล่วงหน้า 1 เดือน 
2.การตรวจสอบเส้นทางการสง่
ให้ถูกต้อง และต้องไดร้ับการ
อนุมัติจากอธิการก่อนจึงลาออก
ได ้
 

แนวปฏิบัติ 
1.ตรวจสอบเส้นทาง
การส่งให้ถูกต้อง 
และต้องไดร้ับการ
อนุมัติจากคณบดีก่อน 
2. ระยะเวลา
ด าเนินการ 3 วันท า
การ   
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ตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 



งานบคุคล | วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 11 

 

 

 

 



งานบคุคล | วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 12 

 

ตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 

ระบุเงินเดือน 
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