


 
คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure, SOP) 
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 



 

 

ค าน า 
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน

ในสังกัดส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ทั้ง 8 งาน ได้รับรู้และเข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงาน ซี่งแสดงให้เห็นถึงการท างาน
ตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ และเพ่ือลดข้อผิดพลาด  ในกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย งานบริหารงานทั่วไป งาบริหารงานบุคคล งานคลัง งานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานพัฒนานักศึกษา และงานกิจการ
พิเศษ  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานจะเป็นประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงข้ันและรายละเอียดของกระบวนการ   แต่ละหน่วยงานนั้น ๆ 

 

       ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
เรื่อง 
บทที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน        ก1 

- ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยทุธศาสตร์ ของหน่วยงาน 
- รายชื่อผู้บรหิารของหน่วยงานชุดปัจจุบัน 
- โครงสร้าง 

บทที่ 2 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)       
 งานบริหารงานท่ัวไป         
  แผนกสารบรรณ 

- การรับหนังสือราชการ        1 
- ส่งหนังสือราชการ      5 
- การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์   7   

แผนกอาคารสถานท่ี 
- การขอใช้บริการหห้องประชุม ห้องเรียนและสถานท่ี   11 
- การขอใช้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม     14 

แผนกยานพาหนะ 
- การจัดรถยนต์ราชการ      16 

แผนกรักษาความปลอดภัย 
- การรักษาความปลอดภัย      19 

แผนกประชุมและพิธีการ 
- การจัดประชุมพิธีการและการจัดเลี้ยง    22 
- ส ารวจวสัดุและอุปกรณ ์      25 

งานบริหารงานบุคคล 
 แผนกบุคลากร 

- การสรรหารับสมัครงาน      28 
- การจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ     32 
- การขอใบอนุญาต Work Permit อาจารย์ชาวต่างชาติ   35 
- การขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลส านักงานประกันสังคม  38 
- การจัดท าข้อมูลตั้งเบิกเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว   41 

แผนกทะเบียนและประวัติ 
- การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติ    44 
- การเกษียณอายุราชการ      47 
- การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์     50 

งานคลัง 
 แผนกการเงิน 

- การรับเงินรายได้      53 
- เบิกหนี้บุคคลที่สาม      55 
- ขั้นตอนการยืมเงิน      58 
- การฝากเงินสดและจัดท าเงินคงเหลือประจ าวัน   61 
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     63 
- การเบิกค่าสวัสดีการรักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  68 

แผนกบัญช ี
- การบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก    71 
- การบันทึกบัญชีการรับรู้รายได้ที่นกัศึกษาช าระผ่านธนาคาร  74 
- การบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้เงินรายได้ 78 
- การบันทึกบัญชีการตั้งเจ้าหนี้และใบส าคัญเงินงบประมาณ  81 



สารบัญ 
 

เรื่อง 
 งานคลัง (ต่อ) 
  แผนกบัญชี (ต่อ) 

- การบันทึกบัญชีการรับเงินประมาณ GFMIS (ขบ.02)   84 
- การบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้เงินงบประมาณ 87 
- การจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร    90 
- การจัดท าต้นทุน      93 
- งานทะเบียนคุมเงินสดในมือและทะเบียนคมเงินฝากไม่มรีายตัว  96 
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้จากการจัดการศึกษา   98 
- งานทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน     101 
- งานทะเบียนคุมลูกหนีเ้งินยืมนอกงบประมาณ   103 
- งานทะเบียนคุมเจ้าหนี้เงินงบประมาณ    105 
- งานทะเบียนคุมเจ้าหนี้เงินรายได ้     107 
- การบันทึกบัญชีตั้งใบส าคญัจ่ายเงินรายได ้    109 
- การตรวจสอบงบทดลองหมวด 5 (ค่าใช้จ่าย)ระหว่างระบบ GFMIS  111 

และExcel โดยแยกหน่วยงาน 
- งานทะเบียนคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร    114 
- ขั้นตอนการปฏิบตัิงานทะเบียนคมุเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ 117 

  แผนกพัสด ุ
- ขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    119 
- ขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธี e-bidding    123 
- การออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง      131 
- การเบิก-จ่าย พัสด ุ      133 

 งานส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
  แผนกส่งเสริมและบริการวิชาการ 

- จัดท าตารางสอบ      136 
- จัดท าตารางสอน      138 

  แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา 
- ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา     140 
- ขั้นตอนการมอบตัวนักศึกษา     143 

  แผนกประมวลผลและเบียนนักศึกษา 
- ประมวลผลการศึกษา      145 
- ตรวจสอบวุฒิการศึกษา (จากหน่วยงานภายนอก)   147 
- ขั้นตอนการออกหนังสือส าคญัทางการศึกษา    149 
- ขั้นตอนพิจารณาขอส าเร็จการศึกษา    152 
- ตรวจสอบวุฒิการศึกษา (นักศึกษาแรกเข้า)    154 
- ขั้นตอนการขอแจ้งส าเร็จการศึกษา     156 
- ขั้นตอนการออกหนังสือส าคญัทางการศึกษาออนไลน ์   159 

  แผนกเอกสารการพิมพ์ 
- ขั้นตอนการจัดท าข้อสอบ     161 
- ขั้นตอนการอัดส าเนาทั่วไป     163 

 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  แผนกระบบสารสนเทศ 

- การแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์     168 
- การเข้าใช้บริการคอมพิวเตอรศ์ูนยก์ารเรยีนรู้ด้วยตัวเอง  170 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง 
 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
  แผนกระบบเครือข่าย 

- การซ่อมบ ารุงเครือข่าย      172 
  แผนกห้องสมดุ 

- บริการยมื - คืน หนังสือ      174 
- บริการตอบค าถามและช่วยค้นควา้     176 
- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ     178 
- การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน ์    180 

  แผนกโสตทัศนศึกษา 
- การให้บริการการยมื – คืน     182 
- การซ่อมบ ารุง       184 
- การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรยีนการสอน   186 
- การให้บริการห้องประชุม/อบรม/กิจกรรมกลางแจ้ง   188 
- การให้บริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว    190 
- การให้บริการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว    192 
- การให้บริการตัดต่อเสยีง      194 
- การให้บริการแปลงไฟล ์      197 
- การเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวผ่านสือ่ออนไลน ์    199 
- การให้บริการบันทึกเสียง      201 
- การให้บริการระบบออนไลนส์ าหรบัสอน-ประชุม   203 
- การจัดท าเอกสารส่วนงาน     205 
- การเบิกวัสดุส านักงาน      207 

งานนโยบายและแผน 
 แผนกนโยบาย 

- การจัดท าแผนพัฒนาของเขตพื้นท่ี     209 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพื้นท่ี   213 
- การติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 216 

ในภาพของเขตพื้นท่ี    
- การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 219 

ประจ าปีตาม แบบสงป. 301 302 รายเดือน 
- การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 223 

ประจ าปีตาม แบบสงป. 301 302 รายไตรมาส    
- การติดตามผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุน ประจ ารายเดือน  227 
- การติดตามผลการสถานการณ์ด าเนินโครงการ ประจ ารายเดือน  230 

แผนกงบประมาณ 
- การติดตามสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณหลังเสร็จ 233 

สิ้นโครงการ 45 วัน/รายไตรมาส 
- กระบวนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี   236 

(แผ่นดิน,เงินรายได้)  
- การขออนุมัติด าเนินโครงการ     240 
- การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  242 

(งบประมาณเงินรายได้) 
- การอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี (งบด าเนินงาน)  245 

 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง 
งานนโยบายและแผน 
 แผนกงบประมาณ (ต่อ) 

- การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี (กรณีงบประมาณอยู่ในอ านา 248 
อธิการบดี)  

- การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค   251 
- การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์  254 
- การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร  257 
- การรวบรวมฐานข้อมูลในเรื่องข้อมูลสถิตินักศึกษา   260 
- การรวบรวมฐานข้อมูลในเรื่องโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 262 
- การรวบรวมฐานข้อมูลในเรื่องบริการวิชาการที่โดดเด่น   265 
- การรวบรวมฐานข้อมูลในเรื่องวิจัยที่โดดเด่น    267 

   แผนกประกันคุณภาพ 
- การจัดการความรู้      269 
- ประกันคุณภาพ      273 
- การบริหารความเสี่ยง      290 

  งานพัฒนานักศึกษา 
   แผนกกีฬาและนันทนาการ 

- การให้บริการอุปกรณ์กีฬา     301 
- การให้บริการห้องฟิตเนส     304 

แผนกกิจกรรมนักศึกษา 
- กิจกรรมนักศึกษา      307 

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)    311 
- การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร   316 
- การควบคุมก ากับร้านค้าภายในวิทยาเขต    319 
- การเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคที่ตั้ง/ภาคสนาม)  323 
- การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (กรณีส ารองจ่าย) 328 
- งานบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (กรณีใช้สิทธ์ิจ่ายตรง)  332 
- การยืมวัสดุ/อุปกรณ์ ห้องพยาบาล     336 
- การให้บริการห้องพยาบาล     339 
- การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลร้านค้าโรงอาหารและสิ่งแวดล้อม  342 

แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- การออกแนะแนวการศึกษาต่อ     348 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสมัตรงาน     351 
- งานให้บริการให้การปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  353 
- ติดตามผู้ส าเรจ็การศึกษา     356 

งานกิจการพิเศษ 
 แผนกประชาสัมพันธ์ 

- การรับโทรศัพท์สายนอก โอนสายภายใน    359 
- การบริการประกาศเสียงตามสาย     361 
- การบริการขอถ่ายภาพ      363 
- การบริการขอท าป้ายประชาสัมพันธ์    365 
- การด าเนินงานป้ายไฟว่ิง      367 
- กระบวนการประชาสัมพันธ์     369 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง 
งานกิจการพิเศษ 
 แผนกประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 

- การให้บริการงานติดโปสเตอร์และป้ายไวนิล เพื่อการประชาสัมพันธ์ 372 
แผนกศิลปวัฒนธรรม 

- การด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   374 
 

  



 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกสารบรรณ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
 



      
 

 
 

1      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

 

 

 
 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การรับหนังสือราชการ 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.001 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : ธนิญา ลือวิเศษไพบูลย ์
ควบคุมโดน : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า 
2. เพื่อป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 
3. เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
4. เพื่อท าให้งานสารบรรณเป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของการรับ - ส่ง หนังสือราชการ  

     1. ตรวจและคัดแยกหนังสือ คัดแยกหนังสือตามความเร่งด่วนและคัดแยกหนังสือที่ส่งหน่วยงานภายในแต่ละ
หน่วยงานแล้วจัดส่งให้กับหน่วยงานนั้นๆ 
     2. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ส านักงานวิทยาเขตและภายนอก 
     3. รับ – ส่งหนังสือราชการโดย ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ 
     4. จัดเก็บหนังสือรับ ของแต่ละเดือน 
     5. จัดส่งหนังสือราชการให้กับหน่วยงานภายใน 
     6. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
     7. กลั่นกรองเอกสารก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
 

ค าจ ากัดความ  หนังสือรับ หมายถึง หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก หรือ ภายในหน่วยงานเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาร
บรรณกลาง 
“หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือท่ีหน่วยงานอ่ืนซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชนทั่วไปส่งมาถึงส่วน
ราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 
หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป โดยใช้กระดาษตราครุฑ 
2. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น หรือ รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงานการประชุม บันทึก และ   
หนังสืออ่ืน 
ส าเนา หมายถึง การถ่ายเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



      
 

 
 

2      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การรับหนังสือราชการ 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท001 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : ธนิญา ลือวิเศษไพบูลย ์
ควบคุมโดย : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางล าพึง สีทองค า               ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
2. น.ส.ศุทธิน ี พายตะคุ             เจ้าหน้าท่ีแผนกสารบรรณ  
3. น.ส.ธนิญา  ลือวิเศษไพบูลย์     เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ 
 

เอกสารอ้างอิง  - 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. หนังสือต่างๆ ที่ได้รับจากไปรษณีย์ หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน 
2. ทะเบียนหนังสือรับ 
3. แบบฟอร์มใบส่งส าเนาหนังสือ 
 

เอกสารบันทึก  - 



      
 

 
 

3      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 จนท. 
สารบรรณ 

 รั บหนั ง สื อ จ ากหน่ ว ย งาน
ภายนอก/ภายใน และจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบE-manage 
 

2 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ 
 

 
 

2 จนท. 
สารบรรณ 

 ลงทะเบียนรับหนังสือ 
   โดยแยกเป็นทะเบียนหนังสือ
รับภายใน และทะเบียนหนังสือ
รับภายนอก 
 

3 นาที/เรื่อง - ทะเบียนหนังสือรับ 
01 ทะเบียนหนังสือ

รับภายใน 
02 ทะเบียนหนังสือ

รับภายนอก 
3 หัวหน้างาน

ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนของหนั งสือ  และ
เอกสารแนบ 
   -   กรณีหนั งสือครบถ้วน
ถูกต้อง พิจารณากลั่นกรอง 
เกษียนเสนอผู้บริหารพิจารณา 
   - กรณีหนังสือไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ประสานส่งคืนเจ้าของ
เรื่องด าเนินการแก้ไข 
 

5 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ 

4 ผอ.
ส านักงาน 
วิทยาเขต 

 

 
 
 
 

เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาสั่งการ 

3 นาที/เรื่อง 
 

- หนังสือต่างๆ 

5 รอง
อธิการบด ี

หรือ 
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

 
 
 
 

น าหนั ง สื อ เ สนอผู้ บ ริ ห า ร        
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า สั่ ง ก า ร โ ด ย
น า เ ส น อผ่ า น อ า น ว ย ก า ร
ส านักงานวิทยาเขตฯ  
   

2 นาที/เรื่อง 
 
 

- หนังสือต่างๆ 

   
 
 
 

   

เร่ิม 

รับหนังสือและคัดแยกเอกสาร 

ลงทะเบียนหนังสือ 

แก้ไข 

ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหาร 

ถูกต้อง 

เสนอผู้บริหาร 

พิจารณาสั่งการ 
 

ไม่เห็นชอบ 

บันทึกค าสั่งการและ
ส าเนาหนังสือ 

 

เห็นชอบ 

1 



      
 

 
 

4      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 จนท. 
สารบรรณ 

 
 
 
 
 

บันทึกค าสั่งการ ลงในทะเบียน
หนังสือรับ 
-  จัดเก็บเข้าระบบสืบค้น 
 

3 นาที/เรื่อง 
 
 

- หนังสือต่างๆ 
  ทะเบียนหนังสือ  
 รับภายใน 
 

7 จนท. 
สารบรรณ 

 ด า เ นิ น ก า ร ส่ ง ห นั ง สื อ ถึ ง
หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 

2 นาที/เรื่อง 
 

- หนังสือต่างๆ 
 

      

1 

บันทึกค าสังการ  

ส่งหนังสือให้หน่วยงาน/บุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง 

จบ 



      
 

 
 

5      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

 

 

 

 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การส่งหนังสือราชการ 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.002 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวศุทธินี  พายตะค ุ
ควบคุมโดย : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ 
2. เพื่อป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 
3. เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของการส่งหนังสือส่งทางราชการ  

     1. ตรวจสอบความถูกต้องของการร่างหนังสือราชการ 
     2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง  
     3. จัดเก็บหนังสือส่ง ของแต่ละเดือน 
     4. จัดส่งหนังสือราชการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก 
     5. จัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 
     6. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
     7. กลั่นกรองเอกสารก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
 

ค าจ ากัดความ  หนังสือส่ง หมายถึง หนังสือที่ใช้ติดต่อสื่อสาระระหว่างส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่มี
หนังสือถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอก กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือราชการให้ใช้กระดาษตราครุฑ 
ส่วนการพิมพ์หนังสือราชการภายในหน่วยงานเดียวกันให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ การพิมพ์หนังสือราชการนั้นควร
จัดท าส าเนาไว้ 2 ฉบับด้วย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานท่ีงานสารบรรณ 1 ฉบับ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางล าพึง สีทองค า               ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
2. น.ส.ศุทธินี  พายตะคุ             เจ้าหน้าท่ีแผนกสารบรรณ  
3. น.ส.ธนิญา  ลือวิเศษไพบูลย์     เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. ทะเบียนหนังสือส่ง 

2. ทะเบียนหนังสือค าสั่ง 
3. แบบฟอร์มใบบันทึกน าเสนอ 
4. ส าเนาหนังสือต่างๆ   
 

เอกสารบันทึก  - 



      
 

 
 

6      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

ถกูตอ้ง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 
 

 
ล าดับที ่

 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 
ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 จนท. 
สารบรรณ 

 ร่ าง  และพิมพ์หนังสือออก/
ค าสั่ง/ประกาศ 

 
10 นาที 

 

2 จนท. 
สารบรรณ 

 รับหนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ  
2 นาท ี

 

3 หัวหน้างาน
ทั่วไป 

                                                                                               ตรวจสอบความถูกต้อง  
15 นาที 

 

4 จนท. 
สารบรรณ 

 น าเสนอผู้อ านวยการฯ เพื่อ
พิจารณา 

 
3 - 5 วัน 

 

5 ผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ 

                                               
 
 
                                                                                                                                                                           

พิจารณาลงนาม  
3 - 5 วัน 

 

6 จนท. 
สารบรรณ 

 ลงทะเบียนหนังสือส่ง/ค าสั่ง 
 
 

 
3 นาท ี

- ทะเบียนหนังสือ 
01 ทะเบียนหนังสือ

ส่ง 
02 ทะเบียนค าสั่ง 

7 จนท. 
สารบรรณ 

 จัดท าส าเนา2ชุดให้หน่วยงาน
เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และจัดส่ง
ต้นฉบับให้หน่วยงานภายนอก 

 
5 นาท ี

- ส าเนาหนังสือ 

   
 
 
 

   

เร่ิม 

ร่างและพิมพ์หนังสือออก/ค าสั่ง/ประกาศ 

รับหนังสือ/ค าสั่ง/ประกาศ 

ตรวจสอบ 

ไมถ่กูตอ้ง 

น าเสนอรองอธิการบดีฯ 

พิจารณา 
ลงนาม 

ลงทะเบียนหนังสือส่ง/ออกเลขค าสั่ง 

จัดเก็บส าเนา จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.003 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวศุทธินี  พายตะค ุ
ควบคุมโดย : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า 
2. เพื่อป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 
3. เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
4. เพื่อท าให้งานสารบรรณเป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน     กระบวนการด าเนินการของการรับ - ส่ง หนังสือราชการ  

     2.1 ตรวจและคัดแยกหนังสือ คัดแยกหนังสือตามความเร่งด่วนและคัดแยกหนังสือที่ส่งหน่วยงานภายในแต่ละ
หน่วยงานแล้วจัดส่งให้กับหน่วยงานนั้นๆ 
     2.2 ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ส านักงานวิทยาเขตและภายนอก 
     2.3 รับ – ส่งหนังสือราชการจากระบบ E - Manage ผ่านระบบ E – document ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานภายใน
วิทยาเขตฯ 
     2.3 จัดเก็บหนังสือรับ ของแต่ละเดือน 
     2.4 จัดส่งหนังสือราชการให้กับหน่วยงานภายใน 
     2.5 จัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 
     2.6 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
     2.7กลั่นกรองเอกสารก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
 

ค าจ ากัดความ          ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับ ส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม E - manage ในระบบเอกสารทางราชการ (E – Document) 
หนังสือรับ หมายถึง หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก หรือ ภายในหน่วยงานเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาร
บรรณกลาง    
“หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือท่ีหน่วยงานอ่ืนซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชนทั่วไปส่งมาถึ งส่วน
ราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 



      
 

 
 

8      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

รหัสเอกสาร 
 CPC63.งท.003 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวศุทธินี  พายตะค ุ
ควบคุมโดย : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ต่อ) หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป โดยใช้กระดาษตราครุฑ 
2. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น หรือ รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงานการประชุม บันทึก และ   
หนังสืออ่ืน 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางล าพึง สีทองค า               ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
2. น.ส.ศุทธินี  พายตะคุ             เจ้าหน้าท่ีแผนกสารบรรณ  
3. น.ส.ธนิญา  ลือวิเศษไพบูลย์     เจ้าหน้าท่ีแผนกสารบรรณ 
 

เอกสารอ้างอิง            ระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 (เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่าน
ทราบถึงเอกสารอื่นใดท่ีต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกันเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นๆสมบูรณ์ได้แก่ ระเบียนปฏิบัติเรื่อง
อื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการท างาน เป็นต้น) 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. หนังสือต่างๆ ที่ได้รับจากในระบบ (E – Document) 
2. ทะเบียนหนังสือรับ 
3. ทะเบียนหนังสือส่ง 
4. ทะเบียนหนังสือค าสั่ง 
5. แบบฟอร์มใบบันทึกน าเสนอ 
6. แบบฟอร์มใบส่งส าเนาหนังสือ   
 

เอกสารบันทึก : - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 จนท. 
สารบรรณ 

 รั บหนั ง สื อ จ ากหน่ ว ย งาน
ภายนอก/ภายใน และจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบE-manage 
 

2 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ 
 

 
 

2 จนท. 
สารบรรณ 

 ลงทะเบียนรับหนังสือ 
   โดยแยกเป็นทะเบียนหนังสือ
รับภายใน และทะเบียนหนังสือ
รับภายนอก 
 

3 นาที/เรื่อง - ทะเบียนหนังสือรับ 
01 ทะเบียนหนังสือ

รับภายใน 
02 ทะเบียนหนังสือ

รับภายนอก 
3 หัวหน้างาน

ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนของหนั งสือ  และ
เอกสารแนบ 
   -   กรณีหนั งสือครบถ้วน
ถูกต้อง พิจารณากลั่นกรอง 
เกษียนเสนอผู้บริหารพิจารณา 
   - กรณีหนังสือไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ประสานส่งคืนเจ้าของ
เรื่องด าเนินการแก้ไข 
 

5 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ 

4 ผอ.
ส านักงาน 
วิทยาเขต 

 

 
 
 
 

เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาสั่งการ 

3 นาที/เรื่อง 
 

- หนังสือต่างๆ 

5 รอง
อธิการบด ี

หรือ 
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

 
 
 
 

น าหนั ง สื อ เ สนอผู้ บ ริ ห า ร        
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า สั่ ง ก า ร โ ด ย
น า เ ส น อผ่ า น อ า น ว ย ก า ร
ส านักงานวิทยาเขตฯ  
   

2 นาที/เรื่อง 
 
 

- หนังสือต่างๆ 

   
 
 
 

   

เร่ิม 

บันทึกค าสั่งการและ
ส าเนาหนังสือ 

 

รับหนังสือและคัดแยกเอกสาร 

ลงทะเบียนหนังสือ 

ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหาร 

เสนอผู้บริหาร 

พิจารณาสั่งการ 

 

1 

แก้ไข 

ถูกต้อง 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 จนท. 
สารบรรณ 

 
 
 
 
 

บันทึกค าสั่งการ ลงในทะเบียน
หนังสือรับ 
-  จัดเก็บเข้าระบบสืบค้น 
 

3 นาที/เรื่อง 
 
 

- หนังสือต่างๆ 
  ทะเบียนหนังสือ  
 รับภายใน 
 

7 จนท. 
สารบรรณ 

 ด า เ นิ น ก า ร ส่ ง ห นั ง สื อ ถึ ง
หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 

2 นาที/เรื่อง 
 

- หนังสือต่างๆ 
 

      

บันทึกค าสังการ  

ส่งหนังสือให้หน่วยงาน/บุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง 

จบ 

1 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกอาคารและสถานที่ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
  การขอใช้บริการห้องประชุม ห้องเรียน 

และสถานท่ี 

 
รหัสเอกสาร 

CPC63.งท.004 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

1/7/63 

 
เขียนโดย : นางสาวจิราพรรณ อนุสรศักดิ์ 
ควบคุมโดย : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผูม้าขอใช้บริการ 
2. เพื่อให้การเรียน การสอน ด าเนนิงานไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน  1.ให้บริการแก่ผูม้าขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และสถานท่ี 

2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้สถานท่ี 
3. ตรวจสอบความเรยีบร้อยของหอ้งต่างๆ และสถานท่ี 
4. ประเมินการใช้บริการ 
5. สรุปผลและปรับปรุงการให้บรกิาร 
 

ค าจ ากัดความ  ห้องประชุม  หมายถึง ห้องที่ใช้ส าหรับการจัดการประชุม และสัมมนา  
ห้องเรียน  หมายถึง  ห้องที่ใช้ส าหรับการเรียน การสอน 
สถานที่  หมายถึง  บริเวณพื้นที่ในเขตของมหาวิทยาลยั เช่น สนามฟุตบอล โรงอาหาร บริเวณหน้าหอ้งประชาสัมพันธ์  
บริเวณพื้นท่ีใต้อาคาร เป็นต้น 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. น.ส.จิราพรรณ  อนุสรศักดิ์            เจ้าหน้าท่ีแผนกอาคารสถานท่ี 

2. นาย นครินทร์   พวงภู่                 เจ้าหน้าท่ีแผนกอาคารสถานท่ี 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  
 

1. บันทึกข้อความ 
2. แบบฟอร์มใบค าขอใช้บริการ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 
ล าดับที ่

 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 
ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 - อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 
- นักศึกษา 

 ผู้ใช้บริการมารับแบบฟอร์ม 
เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบค าขอ
ใช้สถานท่ี 
 

2 นาที/เรื่อง แบบฟอร์มค าขอใช้
สถานท่ี 

 
 

2 - อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 
- นักศึกษา 

 น าแบบฟอร์มยื่นแก่หัวหน้า/ 
เจ้าหน้าท่ีแผนกอาคารสถานท่ี 
 

1 นาที/เรื่อง แบบฟอร์มค าขอใช้
สถานท่ี 

 

3 
 
 
 

หัวหน้า/
เจ้าหน้าท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 
 
 
 

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร
สถานที่ ตรวจสอบข้อมูลในใบ
ขอใช้บริการ 

2 นาที/เรื่อง แบบฟอร์มค าขอใช้
สถานท่ี 

 

4 
 
 
 
 
 

หัวหน้า/
เจ้าหน้าท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 
 
 
 

- หัวหน้า / เจ้าหน้าที่แผนก
อาคารสถานที่ ตรวจสอบห้อง
ประชุม ห้องเรียน และสถาน
ที่ว่าง 
-  เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่  
พิ จ า ร ณา อนุ มั ติ ก า ร ให้ ใ ช้
บริการ 

3 นาที/เรื่อง 
 

แบบฟอร์มค าขอใช้
สถานท่ี 

 

5 หัวหน้า/
เจ้าหน้าท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 
 

 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม
อนุญาตให้ใช้สถานท่ี 
- เจ้าหน้าที่จดบันทึกการขอใช้
บริการตามวัน เวลา ที่ขอใช้
บริการ 
  

2 นาที/เรื่อง 
 
 

แบบฟอร์มค าขอใช้
สถานท่ี 

 

6 - อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 
- นักศึกษา 

 
 
 

อาจารย์/ เจ้าหน้าท่ี/ นักศึกษา 
รับใบอนุญาตการใช้สถานที่
เพื่อน าไปใช้ 
 

1 นาที/เรื่อง 
 
 

แบบฟอร์มค าขอใช้
สถานท่ี 

 

7 - อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 
- นักศึกษา 
 

 อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา 
กรอกแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการแผนก
อาคารสถานท่ี 

2 นาที/เรื่อง 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

      

เร่ิม 

เจ้าหน้าที่กรอก
แบบฟอร์ม อนุญาตให้ใช้

สถานที่ 
 

ขอแบบฟอร์มใบค าขอใช้สถานทีแ่ละกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์ม 

ส่งแบบฟอร์มค าขอใช้
สถานที่ 

พิจารณาตรวจสอบ 

ด าเนินการรับ
เอกสาร และ

ตรวจสอบข้อมูล 
 

 

 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

 แจ้ง
สาเหตุ 

สาเหตุ
สาเหตุ 

รับใบอนุญาตให้ใช้สถานที ่

ส่งหนังสือให้หน่วยงาน/บุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง 

1 
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ล าดับที ่

 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 
ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

8 หัวหน้า/
เจ้าหน้าท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 เจ้าหน้าท่ีแผนกอาคารสถานท่ี
ด าเนินการสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
และปรับปรุงการให้บริการให้ดี
ขึ้น 

5 นาที/เรื่อง แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

      

สรุปและปรับปรุงการให้บริการ 

1 

จบ 



      
 

 
 

     SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

มทร. ตะวันออก   
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การขอใช้บริการปรับปรุง/ซ่อมแซม 

(แผนกอาคารสถานท่ี) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.005 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย: นายนครินทร์  พวงภู ่
ควบคุมโดย: นางกาญจนา  เลิศคชสีห ์
อนุมัติโดย: นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และสถานท่ีทางการศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นไปตามผู้ขอใช้บริการอย่างสมบูรณ์ 
2. เพื่อให้การด าเนินการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน  1. รับแจ้งการขอใช้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม 
2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีที่รับแจ้ง 
3. ประสานงานช่างที่เกี่ยวข้องกับงาน 
4. ด าเนินการอธิบายลักษณะงานตามที่ได้รับแจ้งแก่ช่างที่ได้รับมอบหมาย 
5. ติดตาม ตรวจสอบผลการปรับปรุง ซ่อมแซม 
 

ค าจ ากัดความ  การปรับปรุงซ่อมแซม หมายถึง การท าให้อุปกรณส์ามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ประตู 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
อาคารและส่วนประกอบฯ หมายถึง ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ า ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา ฯลฯ 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. นายนครินทร์  พวงภู่                    เจ้าหน้าท่ีแผนกอาคารสถานท่ี 
2. นางสาวจิราพรรณ  อนุสรศักดิ์         เจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานท่ี 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความ 

2. แบบฟอร์มใบค าขอใช้บริการ/แจ้งซ่อม 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 - อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 
- นักศึกษา 

 ผู้ใช้บริการมารับแบบฟอรม์
เพื่อกรอกข้อมูลค าขอใช้
บริการ/แจ้งซ่อม 

2 นาที/เรื่อง แบบฟอร์มค าขอใช้
บริการ/แจ้งซ่อม 

 

2 - อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 
- นักศึกษา 

 น าแบบฟอร์มยื่นแก่หัวหน้า/
เจ้าหน้าท่ีแผนกอาคารสถานท่ี 

1 นาที/เรื่อง แบบฟอร์มค าขอใช้
บริการ/แจ้งซ่อม 

3 หัวหน้า/
เจ้าหน้าท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 
 

พิจารณา 
 
 
 

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร
สถานท่ี ตรวจสอบข้อมูล 

2 นาที/เรื่อง แบบฟอร์มค าขอใช้
บริการ/แจ้งซ่อม 

4 หัวหน้า/
เจ้าหน้าท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 
 
 
 

1.  เจ้ าหน้าที่ แผนกอาคาร
สถานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตาม
แบบฟอร์มค าขอใช้บริการ/
แจ้งซ่อม 
2.หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
พิ จ า ร ณา อนุ มั ติ ก า ร ให้ ใ ช้
บริการ 

10 นาที/
เรื่อง 

 

แบบฟอร์มค าขอใช้
บริการ/แจ้งซ่อม 

5 หัวหน้า/
เจ้าหน้าท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 
 
 
 

 เจ้าหน้าท่ีแผนกอาคารสถานท่ี
ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
ตามใบขอใช้บริการ 

ขึ้นอยู่กับงาน
ที่แจ้งซ่อม 

 
 

แบบฟอร์มค าขอใช้
บริการ/แจ้งซ่อม 

6 - อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 
- นักศึกษา 

 
 
 
 

อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา 
กรอกแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการแผนก
อาคารสถานท่ี 

1 นาที/เรื่อง แบบประเมินความพึง
พอใจ 

7 หัวหน้า/
เจ้าหน้าท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 เจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานที่
ด าเนินการสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
และปรับปรุงการให้บริการให้ดี
ขึ้น 

5 นาที/เรื่อง แบบประเมินความพึง
พอใจ 

เร่ิม 

ด ำเนินกำรปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

ขอแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำร/แจ้งซ่อม
และกรอกข้อมูล 

ส่งแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำร/แจ้งซ่อม 

ด ำเนินกำรรับเอกสำร
และตรวจสอบ อนุมัติ 

ไม่
อนุมัต ิ

บันทึกแจ้ง
แผนกพัสดุพัสดุ

ด ำเนินกำร 

ประเมินกำรใช้บริกำร 

สรุปผลและปรับปรุงกำรให้บริกำร 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกยานพาหนะ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดรถยนต์ราชการ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.006 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสุนันท์  สิงห์ดวง 
ควบคุมโดย :  นางสาวกาญจนา    
                  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย:  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้การด าเนินการให้บริการยานพาหนะ ของแผนกยานพาหนะ งานบริหารงานท่ัวไป มรีะเบียบ ชัดเจน พนักงานขับ
รถยนต์ราชการ เจ้าหน้าที่ และบคุลากร สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัตงิานอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน  ขั้นตอนการจัดรถยนต์ราชการได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ การบ ารุงรักษา  การเก็บรักษา
รถยนต์ราชการ แก่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตฯ 
 

ค าจ ากัดความ  รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายความว่า รถยนต์ที่จดัไว้ใช้ในงานของทางราชการ ใช้ในกิจการอันเป็นส่วนรวม
ของทางราชการ 

ขอใช้รถยนต์ราชการ หมายความว่า การขอใช้รถยนต์ที่หน่วยงานราชการจัดไว้ เพื่อใช้ในกิจการอันเป็นส่วนรวม
ของหน่วยงานทางราชการ การขอใช้รถยนต์ราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 
 การดูแลรถยนต์ราชการ หมายความว่า การตรวจสอบ ดูแลรถยนต์ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน การตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงประจ าปี ท้ังดูแลสมรรถภาพของรถยนต์ และการดูแลความสะอาดของรถยนต์ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ  พิจารณาอนุมตัิการใช้รถ  พิจารณาอนุมัติใหย้ืมเงินทดรองจ่ายส าหรับใช้ใน
การจัดซื้อจดัจ้าง/ซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 

หัวหน้างานคลัง     พิจารณาให้ยืมเงินทดรองจ่ายค่าพ.ร.บ. และค่าตรวจสภาพรถยนต์ราชการ 
เจ้าหน้าท่ีแผนกพสัดุ   พิจารณาอนุมัติจัดซื้อจดัจ้าง/ซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ  จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสิ้นเปลือง และ

ครุภณัฑ์ส าหรับแผนกยานพาหนะ 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป   พิจารณาตรวจสอบในการอนุมตัิการให้บริการรถยนตร์าชการ 
หัวหน้าแผนกยานพาหนะ   จัดรถยนต์ราชการและพนักงานขับรถให้แก่ผู้ขอใช้ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้ และ

สถานท่ีที่จะไปราชการ  ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง/ซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ  ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างวัสดุสิ้นเปลืองและ
ครุภณัฑ์ของแผนกยานพาหนะ  ด าเนินการเบิกจา่ยอุปกรณ์ท าความสะอาดรถยนตร์าชการ 

พนักงานขับรถ  ปฏิบัติหน้าท่ีในขับรถยนต์ราชการและท าความสะอาดรถยนตร์าชการ  คอยตรวจเช็คสภาพรถ
ราชการ 
          ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ : พิจารณาอนุมัติ..../ไม่อนุมัติ..... 
          หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  : เสนอ...../รับทราบ..../..... 
 หัวหน้าแผนกยานพาหนะ : จัดเสนอ...../ด าเนินการจดัรถ.../สรุปผล...../ตรวจสอบ.....) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดรถยนต์ราชการ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.006 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสุนันท์  สิงห์ดวง 
ควบคุมโดย :  นางสาวกาญจนา    
                  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.25๒๓ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.25๓๐ (ฉบับท่ี๒) 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.25๓๕ (ฉบับท่ี๓) 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.25๓๘ (ฉบับท่ี๔) 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.25๔๑ (ฉบับท่ี๕) 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.25๔5  (ฉบับท่ี๖)   
พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ .2522 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
หนังสือกรมบญัชีกลางท่ี กค0409.6/ว349 ลงวันท่ี 8 กันยายน ๒๕48 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 
หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0408/ว 128 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) 
พ.ศ. 2556 ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจ าปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจ าปีค้างช าระของหน่วยงานราชการ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติใช้ยานพาหนะ 
          เอกสารประกอบการแนบใช้ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ  ประกอบด้วย  หนังสือราชการต้นเรื่อง      
บันทึกข้อความขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการ  บันทึกขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการส าหรับพานักศึกษาไปดูงานนอก
สถานศึกษา หรือพานักศึกษาไปท ากิจกรรมนอกสถานท่ี 

แบบฟอร์มบันทึกการใช้รถ 
แบบฟอร์มเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงรถราชการ 
แบบฟอร์มตารางบันทึกการใช้รถส าหรับกรอกข้อมูลของแผนกยานพาหนะให้พนักงานทราบ 
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติใช้ยานพาหนะ 
แบบฟอร์มตารางบันทึกการใช้รถส าหรับกรอกข้อมูลของแผนกยานพาหนะให้พนักงานทราบ 
แบบฟอฺร์มใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจา้ง/ซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 

 
เอกสารบันทึก  บันทึกขออนุมัติใช้ยานพาหนะ 

ตารางบันทึกการใช้รถประจ าวัน 
บันทึกการใช้รถยนต์ราชการของแต่ละคัน 
ตารางเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการแต่ละคัน 
แบบฟอฺร์มใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจา้ง/แจ้งซ่อมบ ารุงรถราชการ 
ใบแจ้งซ่อมของรถแต่ละคัน 
บันทึกขอต่อทะเบียนรถยนต์ราชการโดยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีประจ าปฯี 
ส าเนาพรบ.รถราชการ 
 

https://home.kku.ac.th/praudit/law/03_cars/08_mof_0409.6_w349date8sep48_insurance_fee.pdf
https://home.kku.ac.th/praudit/law/03_cars/08_mof_0409.6_w349date8sep48_insurance_fee.pdf
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1. หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ 

 ผู้ใช้บริการกรอกใบขอใช้บริการ ๑  นาที ต้นเรื่อง 

2. หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ 

 ตรวจสอบข้อมูลในใบขออนุมัติใช้
รถยนต์ราชการพร้อมเอกสารแนบ 
เช่น บันทึกขออนุมัติ ไปราชการ  
และต้นเรื่องที่เชิญไปราชการ 

๕ นาที ต้นเรือง 
บันทึกขอ
อนุญาตไป
ราชการ 

3. หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
                              

หัวหน้าแผนกยานพาหนะรวบรวม
เอกสารการขออนุมัติใช้รถยนต์
ราชการน าเสนอหัวหน้างาน
บริหารงานท่ัวไปพิจารณาก่อนเพือ่
น าเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 

๑ วัน  

4. ผู้อ านวยการ
ส านักงาน    
วิทยาเขตฯ 

 
 
 
 
 
                       

รวบรวมเอกสารทีผ่่านการพิจารณา
จากหัวหน้างานบริหารงาน เสนอ
ต่อให้ผู้อ านวยการส านักงาน   
วิทยาเขตฯพิจารณา 

- อนุมัต ิ
-  ไม่อนุมัต ิ
ไม่อนุมัตสิ่งเรื่องกลบัให้เจ้าของ
เรื่องด าเนินการต่อไป  

๑-๒ วัน  

5. หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ 
หนักงานขับรถ 

 เรื่ องอนุมัติแล้ว  ด า เนินการจัด
รถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับ
รถ และแจ้งผลขอใช้รถราชการแกผู่้
ขอใช้บริการ 

๕ นาที  

6. หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ 

 รวบรวมจดัเก็บบันทึกขอใช้พาหนะ
เรียงตามวันจัดเก็บเป็นเดือนๆ  
เพื่อเก็บไว้ส าหรับตรวจสอบข้อมูล
การใช้รถยนต์  และใช้เป็นเอกสาร
แนบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการให้ส าหรับผู้ไป 

๑๐ นาที  

7. หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ 

 เก็บรวบรวมความพึงพอใจสรุปผล
การขอใช้บริการ 

๑๕ นาที  

      

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ 

สรุปผลและปรับปรุงการให้บริการ 

จบ 

น าเสนอ 

พิจารณา 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

จัดเก็บบันทึกขอใช้พาหนะ 

จัดรถยนต์ราชการ 

รับใบขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกรักษาความปลอดภัย 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การรักษาความปลอดภัย 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.007 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวเสาวลักษณ ์ศักดิ์
บริบูรณ์ 
ควบคุมโดย : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 
  

 
แก้ไขครั้งท่ี : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยของวิทยาเขต 
2. เพือ่สอดส่องดูแลและรักษาทรัพยส์ินของวิทยาเขต 
3. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการรักษาความปลอดภัย 
4. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปท่ีเขา้มาติดต่อราชการ 
5. เพื่อให้การปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นไปตามนโยบายของวิทยาเขต 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  1. การปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุด ช่องทางเข้า-ออก 

- อ านวยความสะดวกและต้อนรับ ผู้ที่มาติดต่อ จนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปเกิดภาพลักษณท์ี่ดีงามแก่
องค์กร 

- ควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล/ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายในการรักษาความ
ปลอดภัยและการพิทักษ์ประโยชน์แก่องค์กร 

- สอบถามว่ามีติดต่อผู้ใด ด้วยเรื่องอะไร ให้เข้าไปติดต่อหรือไม่ 
2. การดูแลความเรียบร้อยท่ัวไป 
           - เฝ้าระวังภัยต่างๆอย่างรัดกุม 
           - เข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที อย่างมีประสิทธิภาพ 
           - สอบถามหรือตรวจค้นต่อบุคคลต้องสงสัยได้อย่างมีศิลปะเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
           - ควบคุมต่อผู้กระท าความผิดได้ทันท่วงทีตามความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
3. การตรวจตรายามวิกาล 
           - เดินตรวจตราทั่วบริเวณ ครอบคลุมพื้นที่ด้วยความถี่เพียงพอ ต่อการป้องกันการเข้ามาประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินหน่วยงาน 
           - เดินตรวจตราบริเวณสถานศึกษา เพื่อป้องกันบุคลากรและนักศึกษาลักลอบเล่นการพนัน และมั่วสุมยาเสพติด
หากพบการกระท าความผิดให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที 
           - ตรวจสอบถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามรายการที่ระบุไว้ 
4. การควบคุมการน าสิ่งของ เข้า-ออก 
           - ตรวจสอบบุคคลยานพาหนะที่น าเข้า-ออกจากหน่วยงาน 
           - ตรวจสอบใบอนุญาต หรือใบผ่านจากผู้มีอ านาจอนุญาต 
5. การดูแลสาธารณูปโภค  
           - ส ารวจตรวจตราการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และแสงสว่างให้อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่ก าหนดไว้ 
           - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณป้อมยาม และบริเวณรักษาการณ์ 
 

ค าจ ากัดความ  1. พรบ.รักษาความปลอดภัย หมายถึง พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คือ บุคคลที่จ้างมาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับวิทยาเขตฯ ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน   
3. หน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย เน้นการดูแลรักษา ป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน ประจ า
วิทยาเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การรักษาความปลอดภัย 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.007 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวเสาวลักษณ ์ศักดิ์
บริบูรณ์ 
ควบคุมโดย : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 
  

 
แก้ไขครั้งท่ี : 

(ถ้ามี) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

1. นางสาวเสาวลักษณ์ ศักดิ์บริบูรณ ์
 

เอกสารอ้างอิง - 
แบบฟอร์มที่ใช้ 1. สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 

 
เอกสารบันทึก - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 

 

ควบคุมและก ากับดูแลเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติ
หน้าที่บริเวณประตูทางเข้า – 
ออก ทั้ง 2 ประตู และเดินตรวจ
ตราภายในวิทยาเขตฯ 
 

 
 

24 ช่ัวโมง 

 

2 หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควบคุมและก ากับดูแลเจ้าหน้าท่ี
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณา
ตรวจสอบ 
การเข้า – ออก ของบุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
การจอดรถ ในวิทยาเขตฯโดย
ตรวจสอบสติกเกอร์เข้า – ออก 
หน้ารถยนต์ที่เข้า – ออก 
   - อนุญาตให้เข้า – ออกได้ 
   - ไม่อนุญาต ห้ามเข้า 
 

 
 
 
 
 

1 นาที 

 

 
3 

 

หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 

 

ค ว บ คุ ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อบ ให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บั น ทึ ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ประจ าวัน 

 

 
10 นาที 

 

4 หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 

 

ประเมินการให้บริการโดยการ
แจกแบบประเมิน 
    

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 

5 หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

 

สรุปผลการ ให้บริ การ  และ
ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น 

 
2 วัน 

 

   
 
 

 
 

  

เร่ิม 

ก ากับ ดูแล ความปลอดภัยและเหตุการณ์
ต่างๆ ในวิทยาเขตฯ 

พิจารณาตรวจสอบ
การเข้า – ออก 

อนุญาต ไม่อนุญาต 

ห้ามเข้า 

ลงบันทึกสมุดเหตุการณ์ประจ าวัน 

ประเมินผลการใช้บริการ 

สรุปผลและปรับปรุงการ
ให้บริการ 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกประชุมและพิธีการ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดเลี้ยงประชุม 
(แผนกประชุมและพิธีการ) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.008 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวธัญณัฐ  ค าศร ี
ควบคุมโดย : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 
  

 แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การจัดเลี้ยงในการประชุม/โครงการเป็นไปตามผู้ขอใช้บริการอย่างครบถ้วน 
2. เพื่อให้การด าเนินการจัดเลี้ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่มีข้อผิดพลาด 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  -  
ขอบเขตงาน  1. ประสานงานหน่วยงานที่เสนอขอใช้บริการ 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์จัดเลี้ยง อาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง 
3. ด าเนินการจัดเลี้ยง 
4. จัดเก็บและท าความสะอาดอุปกรณ์จัดเลี้ยง 

 
ค าจ ากัดความ  อุปกรณ์จัดเลี้ยง หมายถึง ชุดกาแฟ หม้อต้มน้ าร้อน คลูเลอร์น้ าเย็น แก้วน้ า เหยือกน้ า ผ้าปู ถ้วย จาร ช้อน ฯลฯ 

อาหาร หมายถึง อาหารกลางวัน อาหารเย็น ตามที่ผู้ขอใช้บริการสั่งให้เตรียม 
เคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง หมายถึง ชา กาแฟ โอวัลติน น้ าตาล คอฟฟ่ีเมท น้ าเปล่า ขนมต่าง ๆ 
  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

นางสาวธัญณัฐ  ค าศรี พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินงาน  
นางดาวเรือง  พายตะคุ ผู้ปฏิบัติงานในการจัดเตรียม ด าเนินงาน และจัดเก็บ 
นายสนอง  พยัคฆ์มะเริง ผู้ปฏิบัติงานในการจัดเตรียม ด าเนินงาน และจัดเก็บ 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. ใบค าขอใช้อุปกรณ์จัดเลี้ยงและตกแต่งสถานท่ี 

2. หนังสือจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจัดเลี้ยงประชุม 
 

เอกสารบันทึก  
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

ใบค าขอใช้อุปกรณ์ฯ แผนก 
ประชุมและพิธีการ 

ห้องแผนก 
ประชุมและพิธีการ 

1 ป ี เรียงตามวันท่ี 

หนังสือภายใน/
ภายนอก 

แผนก 
ประชุมและพิธีการ 

ห้องแผนก 
ประชุมและพิธีการ 

1 ป ี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 - รั บ ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร /
แบบฟอร์มขอใช้บริการ จาก
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ห รื อ
หน่วยงานภายนอกที่ขอความ
อนุเคราะห์ให้จัดเลี้ยงในการ
ประชุม/โครงการ ต่าง ๆ จาก
หัวหน้างาน หรือหน่วยงานที่
ประสานงานโดยตรงกับแผนก
ประชุมพิธีการ 
- กรณีเป็นบันทึกข้อความจะ
ล ง รั บ ห นั ง สื อ ใ นทะ เบี ยน
หนังสือรับ/แบบฟอร์มขอใช้
บริการ ไม่ต้องลงรับ  

3 นาที - หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ใช้
บริการ/แบบฟอร์ม
ขอใช้บริการ 

 
 
 

2 หน.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 พิ จ ารณาบันทึ กข้ อความ /
แบบฟอร์มขอใช้บริการ เพื่อ
อนุญาต/ไม่อนุญาต ในการ
จัดหาเจ้าหน้าท่ีที่รับมอบหมาย
จั ด เ ต รี ย ม อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
จัดเตรียมงาน 
- อนุมัติ เกษียณหนังสือมอบ
ผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ 
-  ไ ม่ อ นุ มั ติ  ป ร ะ ส า น ใ ห้
หน่วยงานนั้นทราบ 
 - ส าเนาเอกสารให้กับผู้ได้รับ
มอบหมาย/แสกนลงไลน์กลุ่ม 
- บันทึกข้อมูลไว้ในปฏิทิน 
- เก็บเอกสารตัวจริงไว้ในแฟ้ม
ประจ าปี 

2 นาที - หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ใช้
บริการ/แบบฟอร์ม
ขอใช้บริการ 

 
 
 

      

เร่ิม 

รับหนังสือราชการ/แบบฟอร์มจาก
หัวหน้างาน/หน่วยงานที่จะจัด

ประชุม/โครงการ 

 
พิจารณา 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขัน้ตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

    
 
 

  

3 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์
ส าหรับการจัดเลี้ยงตามผู้ขอใช้
บริการ  
- เตรียมอุปกรณ์จัดเลี้ยง ให้
แล้วเสร็จก่อน 1 ช่ัวโมง 
- เตรียมเครื่องดื่มและอาหาร
ว่าง ให้แล้วเสร็จก่อนเสริฟ 15 
นาที 
- เตรียมอาหาร ให้แล้วเสร็จ
ก่อนครึ่งช่ัวโมง 
- ด าเนินการเสริฟเครื่องดื่ม
และอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 
10.30 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 
น. หรือตามเจ้าของงานก าหนด 
- ด าเนินการเสริฟอาหาร ช่วง
กลางวัน เวลา 12.00 น. ช่วง
เย็น เวลา 18.00 น. (เปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม) 
 
 

ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดใน
หนังสือ 

 

4 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

ท าความสะอาดและจัดเก็บ
อุปกรณ์ไว้บริเวณคลังที่จัดเก็บ
ให้ครบดังเดิม 
- เก็บอุปกรณ์จัดเลี้ยงท าความ
สะอาด ให้แล้วเสร็จหลังจาก
ประชุม 1 ช่ัวโมง 
- ส ารวจความเสียหายระหว่าง
การใช้งานของอุปกรณ์ 
- จัดเก็บอุปกรณ์จัดเลี้ยงเข้า
คลังให้ครบตามจ านวนที่น า
ออกมาใช้ 
 
 

1 ช่ัวโมง  

    
 

  

1 

ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าความสะอาด – จัดเก็บอปุกรณ์ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดหาวสัด ุ
(แผนกประชุมและพิธีการ) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งท.009 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวธัญณัฐ  ค าศร ี
ควบคุมโดย : นางกาญจนา  เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 
  

 แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้มีวัสดุการจัดเลี้ยงในการประชุม/โครงการมีเพียงพอต่อผู้ขอรับบริการ 
2. เพื่อให้วัสดุการจัดเลี้ยงพร้อมใช้งาน 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  1. ประสานงานหน่วยงานที่เสนอขอใช้บริการ 

2. ส ารวจวัสดุให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
3. จัดท าใบสั่งซื้อ 
4. จัดท า สต๊อกวัสดุ 

 
ค าจ ากัดความ  วัสดุ หมายถึง ชุดกาแฟ หม้อต้มน้ าร้อน คลูเลอร์น้ าเย็น แก้วน้ า เหยือกน้ า ผ้าปู ถ้วย จาร ช้อน พานทอง  พานเงิน     

พานพุ่มเงินพุ่มทอง ธูปเทียนแพ ผ้าซับใน แจกันดอกไม้ เชิงเทียน ท่ีกรวดน้ า อาสนะ ลวด คีม เข็มหมุด เชือกฟาง กรรไกร 
พานดอกไม้ ฯลฯ 
สต๊อกวัสด ุหมายถึง สรุปจ านวนวัสดุแต่ละชนิดว่ามีอยู่จ านวนก่ีช้ิน ของแต่ปีปฏิทิน 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

นางสาวธัญณัฐ  ค าศรี ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการส ารวจ ด าเนินงาน และจัดเก็บ  
นางดาวเรือง  พายตะคุ ผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงาน และจัดเก็บ 
นายสนอง  พยัคฆ์มะเริง ผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงาน และจัดเก็บ 
 

เอกสารอ้างอิง  1. พ.ร.บ.จัดซื้อจดัจ้าง พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความขอสั่งซื้อวัสดุ 

2. แบบส ารวจวัสดุ 
3. แบบสรุปวัสดุที่ขอสั่งซื้อ 
4. แบบฟอร์มสต๊อกวัสดุ 

 
เอกสารบันทึก  

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความขอ

สั่งซื้อวัสด ุ
แผนก 

ประชุมและพิธีการ 
ห้องแผนก 

ประชุมและพิธีการ 
1 ป ี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 หน.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- ส ารวจวัสดุที่ช ารุด 
- ส ารวจวัสดุที่มีความจ าเป็น
ต่อการปฏิบตัิงานส าคญั 
- สรุปยอดจากการส ารวจ
จ านวนวัสดุที่ใช้ส าหรับพิธีการ
และการจัดประชุม โดยแยก
เป็นประเภทการใช้งาน เช่น 
พานเงินพานทองมีขนาดกว้าง
กี่นิ้ว มีจ านวนเท่าไหร ่

1 ช่ัวโมง แบบส ารวจวสัด ุ

2 หน.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- ท าการสั่งซื้อวัสดุที่จ าเป็น
เพื่อทดแทนวัสดุที่ช ารุดหรือไม่
เพียงพอผ่านแผนกพัสด ุ
- หาภาพวัสดตุัวอย่างก่อนการ
สั่งซื้อ 
- ประสานงานกับพัสดุถึง
งบประมาณว่ามีเพยีงพอต่อ
การสั่งซื้อหรือไม ่
- ท าบันทึกข้อความขอสั่งซื้อ
วัสดุถึงผู้บรหิารผ่านแผนกพัสด ุ
- ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
วัสด ุ

30 นาที - บันทึกข้อความขอ
สั่งซื้อวัสด ุ
- ค าสั่งตรวจรบัวัสด ุ
-  แบบสรุปวัสดุที่ขอ
สั่งซื้อ 
 

3 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- ตรวจรับวัสดุที่สั่งซื้อผ่าน
แผนกพัสดุ  
- ตรวจเช็คจ านวนท่ีถูกต้อง 
- ตรวจเช็ควัสดุวา่ตรงตามแบบ
ที่สั่งซื้อหรือไมโ่ดย
คณะกรรมการตรวจรับ 

20 นาที 
 

 

      

เร่ิม 

ส ารวจวัสดุอปุกรณ์/สรุปจ านวน 

สั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ์ผ่านพัสดุ 

ตรวจรับพัสด ุ

แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ไม่ครบ 

ครบ 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

4 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- พิมพ์เลขวัสดุหรือค าว่า วจภ. 
บนวัสดุ 
- ท าความสะอาดวัสดุที่ได้มา
ใหม่ 
-  จั ด เ ก็ บ ใ น ค ลั ง โ ด ยแยก
ประเภทให้เรียบร้อย 

1 ช่ัวโมง  

5 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- ลงบันทึกจ านวนวัสดุแต่ละ
ประเภทในแบบฟอร์มสต๊อก
วัสดุ 

15 นาที แบบฟอร์มสต๊อกวัสด ุ

 
 

     

1 

ท าความสะอาดและจัดเก็บเข้าคลัง 

ลงบันทึกจ านวนแยกประเภท 

จบ 



 

งานบริหารงานบคุคล 
ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกบุคลากร 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การสรรหารับสมัครงานลูกจ้างช่ัวคราว 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.010 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย:  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสามารถจัดหาบคุลากรได้ตรงตาม specification และรวดเร็วทนัเวลา   
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกรอบอัตราที่จะสรรหามาทดแทน 
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและพิจารณาการขออนุมัติในการรบัสมัครบุคลากร 
4. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการสรรหาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 

 
ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของการสรรหารับสมัครงาน คือ  

Planning 
- วางแผนการสรรหา การคัดเลือก 
- ส ารวจกรอบอัตราที่ว่าง 
- ก าหนดวันรับสมัคร- สิ้นสุดการสรรหา แจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ (คณะกรรมการออกข้อสอบ,คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์,ผู้คุมสอบ) 
- เตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร 
- เตรียมสถานท่ีส าหรับสอบ 

DO 
- ด าเนินการสรรหารับสมัครงาน 
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าในสรรหารับสมัครงาน 
- เมื่อสิ้นสุดวันสรรหารับสมัครงาน ด าเนินการสอบ 

Check 
- รายงานผลการสรรหารับสมัครงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

Action 
หากการสรรหารับสมัครงานไม่มีผู้มาสมัคร จะด าเนินการขยายเวลาในการรับสมัคร และจะน ามาปรับปรุงในการสรรหา
โดยการเพิ่ ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่ อ ให้ ได้ บุคลากรตรงตาม specification และรวดเร็ วทัน เวลา                                       
(เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มือว่าครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใดถึงขั้นตอนใด หน่วยงานใด 
กับใคร ที่ใดและเมื่อใด) 
 

ค าจ ากัดความ  การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่
เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งงานตามที่หน่วยงานต้องการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

หน่วยงานท่ีต้องการการสรรหารับสมัครงาน : เสนอเรื่องยื่นความประสงค์ขออนุมัติการสรรหารับสมัครงาน 
งานบริหารงานบุคคล : จัดท าเรื่องขออนุมัติการสรรหารับสมัครงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานฯ เพื่อน าส่ง มทร.ตะวัน
ออก 
ผู้อ านวยการส านักงานฯ : ลงนามหนังสือขออนุมัติการสรรหารับสมัครงาน 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การสรรหารับสมัครงานลูกจ้างช่ัวคราว 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.010 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
(ต่อ) 

อธิการบดี : พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในการสรรหารับสมัครรงานลูกจ้างช่ัวคราว 
คณะกรรมการการสรรหา : ด าเนินการสอบคัดเลือกและให้คะแนนการสอบ  

 
เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2551 
3. บันทึกขออนุมัติการสรรหารับสมัครงาน/ผลพิจารณาอนุมัติให้สรรหารับสมัครงาน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหา  
5. ประกาศรับสมัครงาน 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 
7. ประกาศผลสอบ 
8. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความระบุคุณสมบัติของต าแหน่ง 

2. แบบฟอร์มใบสมัครงาน 
3. แบบฟอร์มการลงคะแนนสัมภาษณ์งาน 
 (เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของ
กระบวนการนั้นๆ )  เช่น 

- บันทึกข้อความระบุคุณสมบัติของต าแหน่ง (HR-01) 
- แบบฟอร์มใบสมัครงาน (HR-02) 

แบบฟอร์มการลงคะแนนสมัภาษณ์งาน (HR-03) 
เอกสารบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

การสรรหารับสมัครงาน
ลูกจ้างชั่วคราว 

งานบริหารงานบุคคล ห้องบริหารงานบุคคล 5 ป ี เรียงตามวันที่ 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

การสรรหารับสมัครงาน
ลูกจ้างชั่วคราว 

งานบริหารงานบุคคล ห้องบริหารงานบุคคล 5 ป ี ตามวันที่ของแต่ละ
หน่วยงานทีจ่ัดส่ง 

 



      
 

 
 

30      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  

 

 

    

1 แผนกบุคลากร 

 

 

 - รับเรื่องการสรรหาบุคลากร
จากหน่วยงานที่ต้องการสรรหา 
- ตรวจสอบความถูกต้องกรอบ
อัตราที่จะสรรหาทดแทน 
- เสนอ ผอ.ลงนามเพื่อเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมตั ิ

5 นาที - บันทึกขอ
จ้าง 

2 อธิการบด ี

 

 

 

    

3 แผนกบุคลากร 

 

 

 

 

 - จัดท าประกาศรับสมัคร 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา 
- เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 
- น าตัวประกาศรับสมคัร
ประชาสมัพันธ์และลงเว็บไซต ์

10 นาที - ประกาศรับ
สมัคร,ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมกา
รสรรหา 
-
www.cpc.ac
. th 

4 แผนกบุคลากร 

 

 

 - ตรวจสอบคณุสมบัตผิู้เข้ารับ
การสรรหา 

7 วัน - ใบสมัครงาน 

   

 

 

   

เร่ิม 

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ 

 

พิจารณาลงนาม 

 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดท าประกาศรับสมัคร 

และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา   

 

ด าเนินการรับสมัคร 

 
 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

5 แผนกบุคลากร 

 

 - จัดท าประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ
สอบเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 
- น าตัวประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิ
สอบประชาสัมพันธ์และลง
เว็บไซต ์
- จองห้องสอบ,จองห้อง
สัมภาษณ ์
-โทรแจ้งคณะกรรมการสรรหา 

15 นาที - ประกาศ
รายชื่อผู้มี
สิทธ์ิสอบ 

-
www.cpc.ac

. th 

6 -แผนกบุคลากร 

-คณะกรรมการ
สรรหา 

 

 

 

- จัดท าแบบฟอร์มการให้
คะแนน 
- ส าเนาใบสมคัรงานให้
คณะกรรมการ 

1 วัน -แบบฟอร์มให้
คะแนน 
-ใบสมัครงาน 

7 แผนกบุคลากร  

 

 

 

- รวบรวมคะแนน 
- จัดท าประกาศผลสอบเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 

15 นาที -ประกาศผล
สอบ 

8 

 

 

แผนกบุคลากร 

 

 - ผู้ผ่านการสรรหารายงานตัว
ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารงาน
บุคคล 
- ช้ีแจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้ที่มารายงานตัว 
- จัดท าค าสั่งจ้างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนามเพื่อเสนอ
กองบริหารงานบุคคลและกอง
คลัง ต่อไป 

10นาที -แบบฟอร์ม
รายงานตัว 
-แบบฟอร์ม
ขึ้น
ประกันสังคม 
-ค าสั่งจ้าง 

 

 

 

     

ด าเนินการสอบ 

 

 

     ประกาศผลสอบ 

 

 

     รายงานตัวปฏิบัติงาน 

 

 

จบ 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.011 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย:  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสามารถจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อได้ทันเวลาที่ก าหนด   
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสญัญาลาศึกษา 
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบระยะเวลาการลาเรียนของผู้ลาศึกษาต่อ 
4. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในกาจัดท าสญัญาลาศึกษาต่อได้อยา่งถูกต้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 

 
ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของการจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ คือ  

Planning 
- วางแผนการจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ 
- เตรียมแบบฟอร์มสัญญาลาศึกษาต่อ 

DO 
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ลาศึกษาต่อรับทราบ 
- ให้ผู้ลาศึกษาต่อด าเนินการเขียนสัญญา 

Check 
- รายงานผลการท าสัญญาลาศึกษาต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

Action 
- ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาลาศึกษาต่อให้ถี่ถ้วนก่อนจะถูกส่งไปยัง มทร.เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาการแก้ไข

สัญญาของผู้ลาเรียน   
 

ค าจ ากัดความ  การจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อของข้าราชการ หมายถึง การท าสัญญาตามแบบกระทรวงศึกษาธิการก าหนดกับกรมเจ้า
สังกัดหรือผู้ที่กรมมอบหมาย จัดท าสัญญาดังกล่าวให้เก็บรวบรวมไว้ท่ีกรมหรือหรือหน่วยงานที่กรมมอบหมาย 
การจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง หน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ประสงค์จะไป
ศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศอยู่ในสังกัด จัดท าสัญญาไปศึกษา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีผู้ค้ าประกัน 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

พนักงานมหาวิทยาลัย : ส่งสัญญาขออนุญาตลาศึกษาต่อ 
งานบริหารงานบุคคล : ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและจัดท าหนังสือขอส่งสัญญาขอลาศึกษาต่อเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ เพื่อน าส่ง มทร.ตะวันออก 
ผู้อ านวยการส านักงานฯ : ลงนามหนังสือขอส่งสัญญาขอลาศึกษาต่อ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.011 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ       พ.ศ. 2538 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน      ณ 

ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย   ลาไปศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2551 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
5. ค าสั่งอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน /ผลพิจารณาอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน       
6. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มสัญญารับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ 

2. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ 
3. แบบฟอร์มสัญญารับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ 
4. แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลา 
5. แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคปกติ 
6. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ ไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
7. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ 
8. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
9. แบบฟอร์มสัญญารับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ 
10. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ  
(เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของ
กระบวนการนั้นๆ )  เช่น 

- แบบฟอร์มสัญญาสัญญารับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ 
(HR-01) 

- แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ (HR-
02) 
แบบฟอร์มสญัญารับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ (HR-03)  
 

เอกสารบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แฟ้มประวัติรายบุคคลที่

ประสงค์ลาศึกษาต่อ 
งานบริหารงานบุคคล ห้องบริหารงานบุคคล 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเกบ็ 

แฟ้มประวัติรายบุคคลที่
ประสงค์ลาศึกษาต่อ 

งานบริหารงานบุคคล ห้องบริหารงานบุคคล 5 ปี ตามวันที่ของแต่ละ
หน่วยงานทีจ่ัดส่ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   
 

1 แผนกบุคลากร 
 

 - รับเรื่องจาก มทร. 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
เรื่อง 
- แจ้งเจ้าของเรื่องด าเนินการ
จัดท าสญัญาลาศึกษาต่อพร้อม
สัญญาค้ าประกัน 

5 นาที -  ส าเนาบัตร,
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ลาเรียน 
-  ส าเนาบัตร,
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ค้ าประกัน 
-  รูปถ่ายผู้ลา
เรียน ขนาด 1 
นิ้ว จ านวน 3 รูป  
-  ส าเนาบัตร,
ทะเบียนบ้านคู่
สมรสผูล้าเรียน 
(ถ้ามี) 
-  ส าเนาบัตร,
ทะเบียนบ้านคู่
สมรสของผู้ค้ า 
(ถ้ามี) 

2 แผนกบุคลากร 
 
 

 - จัดท าหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 

5 นาที  

3 -แผนก
บุคลากร 

-ผู้ลาศึกษาต่อ 

 - ผู้ลาศึกษาต่อส่งสัญญาลา
ศึกษาต่อ 

  

4   
 

                                                   

- ตรวจสอบความถูกต้องของ
สัญญาผูล้าศึกษาต่อ 

  

5 แผนกบุคลากร  - จัดส่งหนังสือขอส่งสญัญาลา
ศึกษาต่อและสัญญาลาศึกษา
ต่อไปยัง มทร. 

5 นาที   
 

      

เร่ิม 

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดท าหนังสือขอส่งสัญญาลา
ศึกษาต่อ 

 
ผู้ลาศึกษาต่อส่งสัญญาลาศึกษา

ต่อ 

 

ตรวจสอบ 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ส่งสัญญาลาศึกษาต่อไปยัง มทร. 

 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขอใบอนุญาต Work Permit อาจารย์

ชาวต่างชาติ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.012 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย:  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสามารถจัดหาบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาได้รวดเร็วทันเวลา   
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของประเภท Visa 
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและพิจารณาการขอจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ 
4. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการขอใบอนุญาต Work Permit ได้อย่างถูกต้อง 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว)้ 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของการขอใบอนุญาต Work Permit  คือ  
Planning 

- วางแผนการขอใบอนุญาต Work Permit   
- ส ารวจกรอบอัตราจ้างท่ีว่าง 
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแจ้งอาจารย์ชาวต่างชาติให้เตรียมเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต Work 

Permit   
DO 

- ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการขอ ใบอนุญาต Work Permit   
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้อาจารย์ชาวต่างชาติรับทราบวันเดินทางไปยังกระทรวงแรงงาน 

Check 
- รายงานผลการขอใบอนุญาต Work Permit  ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

Action 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต Work Permit ให้ถี่ถ้วนก่อนจะถูกยื่น ณ 

กระทรวงแรงงานเพื่อเป็นการไม่เสียระยะเวลาการรับเล่ม Work Permit   
 

ค าจ ากัดความ  ใบอนุญาติท างาน Work Permit  หมายถึง  ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ 
กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพน้ัน จ าเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่า
ด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น  Non-
Immigrant Visa ''B'' หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อท าการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อยแล้วนั้น จ าเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติ
ท างาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถท างานในราชอาณาจักรไทยได้ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

คณะศิลปศาสตร์ : ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตท างาน Work Permit  
งานบริหารงานบุคคล : ตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาการจา้ง/ประเภทวีซ่า และจัดท าหนังสือขอใบอนุญาตท างาน 
เสนอผู้อ านวยการส านักงานฯ เพื่อน าส่ง อธิการบดีกระทรวงแรงงาน 
ผู้อ านวยการส านักงานฯ : ลงนามหนังสือขอใบอนุญาตท างาน Work Permit 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขอใบอนุญาต Work Permit อาจารย์

ชาวต่างชาติ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.012 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 
2. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขออนุญาตท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2537 

กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์ม ต.ท.1 
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจ้าง 
3. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษาและประสบการณ์ท างาน 
4. แบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ 
 (เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของ
กระบวนการนั้นๆ )  เช่น 

- แบบฟอร์ม ต.ท.1 (HR-01) 
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจ้าง (HR-02) 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษาและประสบการณ์ท างาน (HR-03) 
 

เอกสารบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แฟ้มประวัติอาจารย์

ชาวต่างชาติที่
ประสงค์ขอ

ใบอนุญาตท างาน 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มประวัติอาจารย์
ชาวต่างชาติที่
ประสงค์ขอ

ใบอนุญาตท างาน 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี ตามวันท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีจัดส่ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

     

1 แผนก
บุคลากร 

 

 

 

- รับเรื่องจากคณะศิลปศาสตร ์
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ระยะเวลาการจ้าง,ประเภทวีซา่ 
Non B 

5  นาที  

2 แผนก
บุคลากร 

 

 

 

 

 - จัดท าหนังสือถึงอธิบดีกระทรวง
แรงงาน 
- จัดท าหนังสือรับรองการจ้าง 
- จัดท าสัญญาจ้าง 
จัดท าหนังสือรับรองประสบการณ์
ท างานของชาวต่างชาติ 
- จัดท าหนังสือมอบอ านาจ เสนอ 
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 
- แจ้งอาจารย์ชาวต่างชาติให้เตรียม
เอกสารดังนี้ ใบรับรองแพทย์ 
- รูปถ่าย 3x4 ซม.จ านวน 3 รูป 

20 นาที - แบบ ตท. 
1 

3 แผนก
บุคลากร 

 

 

 - ติดต่อขอยื่นการขอใบอนุญาต
ท างาน ณ กระทรวงแรงงาน 

 

1 วัน -เอกสาร
ประกอบกา
รขออนุญาต 

4 กระทรวง
แรงงาน 

 - กระทรวงแรงงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

  

5 แผนก
บุคลากร 

 - น าส่งเอกสารฉบับจริง ณ 
กระทรวงแรงงาน 

15 นาที - ใบนัดรับ
เล่ม Work 
Permit 
 

      

เร่ิม 

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดท าหนังสือถึงอธิบดี
กระทรวงแรงงานและเอกสาร

ประกอบการขอนุญาตฯ 

 

ติดต่อขอยื่นการขอใบอนุญาต
ท างาน ณ กระทรวงแรงงาน 

 

ตรวจสอบ 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

  รับเล่ม Work  Permit              

 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขึ้นทะเบียนประกันตน/แจ้งสิ้นสุด

ประกันตน/แจ้งเปลี่ยนแปลง
สถานพยาบาล 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.013 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย:  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสามารถขึ้นทะเบียนประกันตน/สิ้นสุดประกันตน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลกับ สนง.ประกันสังคมได้
รวดเร็วและทันเวลา   
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของนายจ้าง ลูกจ้าง และการจ่ายเงินสมทบ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานประกันสังคม 

3. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนประกันตน/สิ้นสุดประกันตน/
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลกับ สนง.ประกันสังคมได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว)้ 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของการขอใบอนุญาต Work Permit  คือ  
Planning 

- วางแผนการขอใบอนุญาต Work Permit   
- ส ารวจกรอบอัตราจ้างท่ีว่าง 
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแจ้งอาจารย์ชาวต่างชาติให้เตรียมเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต Work 

Permit   
DO 

- ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการขอ ใบอนุญาต Work Permit   
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้อาจารย์ชาวต่างชาติรับทราบวันเดินทางไปยังกระทรวงแรงงาน 

Check 
- รายงานผลการขอใบอนุญาต Work Permit  ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

Action 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต Work Permit ให้ถี่ถ้วนก่อนจะถูกยื่น ณ 

กระทรวงแรงงานเพื่อเป็นการไม่เสียระยะเวลาการรับเล่ม Work Permit   
 

ค าจ ากัดความ  ใบอนุญาติท างาน Work Permit  หมายถึง  ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ 
กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพน้ัน จ าเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่า
ด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น  Non-
Immigrant Visa ''B'' หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อท าการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อยแล้วนั้น จ าเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติ
ท างาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถท างานในราชอาณาจักรไทยได้ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

คณะศิลปศาสตร์ : ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตท างาน Work Permit  
งานบริหารงานบุคคล : ตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาการจา้ง/ประเภทวีซ่า และจัดท าหนังสือขอใบอนุญาตท างาน 
เสนอผู้อ านวยการส านักงานฯ เพื่อน าส่ง อธิการบดีกระทรวงแรงงาน 
ผู้อ านวยการส านักงานฯ : ลงนามหนังสือขอใบอนุญาตท างาน Work Permit 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขอใบอนุญาต Work Permit อาจารย์

ชาวต่างชาติ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.012 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 
2. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าขออนุญาตท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2537 

กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์ม ต.ท.1 
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจ้าง 
3. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษาและประสบการณ์ท างาน 
4. แบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ 
 (เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของ
กระบวนการนั้นๆ )  เช่น 

- แบบฟอร์ม ต.ท.1 (HR-01) 
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจ้าง (HR-02) 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการศึกษาและประสบการณ์ท างาน (HR-03) 
 

เอกสารบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แฟ้มประวัติอาจารย์

ชาวต่างชาติที่
ประสงค์ขอ

ใบอนุญาตท างาน 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มประวัติอาจารย์
ชาวต่างชาติที่
ประสงค์ขอ

ใบอนุญาตท างาน 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี ตามวันท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีจัดส่ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

     

1 แผนก
บุคลากร 

 

 

 

- รับเรื่องจากคณะศิลปศาสตร ์
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ระยะเวลาการจ้าง,ประเภทวีซา่ 
Non B 

5  นาที  

2 แผนก
บุคลากร 

 

 

 

 

 - จัดท าหนังสือถึงอธิบดีกระทรวง
แรงงาน 
- จัดท าหนังสือรับรองการจ้าง 
- จัดท าสัญญาจ้าง 
จัดท าหนังสือรับรองประสบการณ์
ท างานของชาวต่างชาติ 
- จัดท าหนังสือมอบอ านาจ เสนอ 
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 
- แจ้งอาจารย์ชาวต่างชาติให้เตรียม
เอกสารดังนี้ ใบรับรองแพทย์ 
- รูปถ่าย 3x4 ซม.จ านวน 3 รูป 

20 นาที - แบบ ตท. 
1 

3 แผนก
บุคลากร 

 

 

 - ติดต่อขอยื่นการขอใบอนุญาต
ท างาน ณ กระทรวงแรงงาน 

 

1 วัน -เอกสาร
ประกอบกา
รขออนุญาต 

4 กระทรวง
แรงงาน 

 - กระทรวงแรงงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

  

5 แผนก
บุคลากร 

 - น าส่งเอกสารฉบับจริง ณ 
กระทรวงแรงงาน 

15 นาที - ใบนัดรับ
เล่ม Work 
Permit 
 

      

เร่ิม 

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดท าหนังสือถึงอธิบดี
กระทรวงแรงงานและเอกสาร

ประกอบการขอนุญาตฯ 

 

ติดต่อขอยื่นการขอใบอนุญาต
ท างาน ณ กระทรวงแรงงาน 

 

ตรวจสอบ 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

  รับเล่ม Work  Permit              

 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าข้อมลูเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.014 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย:  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสามารถตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างช่ัวคราวได้ตรงตามเวลา   
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนท่ีจะเบิกจา่ยในแตล่ะเดือนนั้นๆ 

3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบในการขอตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างในแต่ละเดือน 

4. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รบัทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดท าข้อมูลตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างได้
อย่าง 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว)้ 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการจัดท าข้อมูลตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว คือ  
Planning 

- วางแผนการจัดท าข้อมูลตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว 
- ส ารวจสถิติการเข้างาน/การลาออก/การขาดงานเกินสิทธิ ประจ าเดือนนั้นๆ 
- ประสานงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
- เตรียมจัดท าข้อมูลตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อส่งให้งานคลังตรวจสอบความถูกต้อง 

DO 
- ด าเนินการจัดท าบันทึกการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม เพื่อส่งไปยัง มทร. 
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าในจัดท าบันทึกการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
- ด าเนินการส่งข้อมูลการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราวผ่านระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 

Check 
- รายงานผลการจัดท าข้อมูลการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราวต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

Action 
- ตรวจสอบความถูกต้องของวันที่เข้างาน/เอกสารประกอบการขอตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว ให้ถี่ถ้วน

ก่อนจะถูกส่งไปยัง มทร. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาการเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างได้ตรงตามระยะเวลา  
 

ค าจ ากัดความ  ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง เจ้าหน้าที่รัฐประเภทหนึ่งของส่วนราชการจ้างไว้ปฏิบัติงานตามภารกิจ สภาพความจ าเป็นและ
ลักษณะงาน อาจเป็นลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง โดยการจ้างนั้นไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะช่ัวคราวด้วยเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ท่ีมีก าหนดเวลาจ้างซึ่งต้องไม่เกินปีงบประมาณ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

งานบริหารงานบุคคล : ตรวจสอบความถูกต้องของสถิติวันที่เข้างาน/วันที่ลาออก/วันขาดราชการเกินสิทธิของลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
หัวหน้างานคลัง :  ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างช่ัวคราว 
ผู้อ านวยการส านักงานฯ : ลงนามหนังสือ/ลงนามแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างช่ัวคราว        
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าข้อมลูเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.014 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง 1. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 
2. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มตั้งเบิกเงินเดือนบุคลากรประเภทลูกจ้างช่ัวคราว (เอกสารแนบท้าย 1) 

2. บันทึกข้อความส่งแบบฟอร์มสัญญาจ้างงานลูกจ้างช่ัวคราว  
3. บันทึกข้อความส่งแบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ 
 

เอกสารบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แฟ้มตั้งเบิกจ่าย
เงินเดือนลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

งานบริหารงานบุคคล ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มตั้งเบิกจ่าย
เงินเดือนลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี ตามวันท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีจัดส่ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   

 

 

   

1 แผนกบุคลากร 

 

 

 - จัดท ามูลของลูกจ้าง การเข้า
งาน,การลาออก,การขาดงาน
เกินสิทธิ ประจ าเดือนนั้นๆเพื่อ
น าเสนอผู้บังคับบญัชาลงนาม 
 

 

 

10 นาที  

2 แผนกการเงิน 

 

 - แผนกการเงิน ของวิทยาเขต
ตรวจสอบความถูกต้อง  

10 นาที  

3 แผนกบุคลากร 

 

 

 

 - จัดท าหนังสือขอตั้งเบิกจ่าย
เงินเดือนลูกจ้าง เสนอ
ผู้บังคับบัญชา ลงนามเพื่อเสนอ 
มทร.ต่อไป 
 

5 นาท ี  - เอกสาร
หลักฐานการ
เบิกจ่าย 
ค่าจ้างลูกจ้าง 
 

4 แผนกสาร
บรรณ 

 

 - ส่งหนังสือการขอตั้งเบิกจ่าย
เงินเดือนลูกจ้าง พร้อมหลักฐาน
การเบิกจ่ายแนบท้ายไปยัง 
มทร. 
 

5 นาท ี - หนังสือ
น าส่ง 
- หลักฐาน
การเบิกจ่าย
แนบท้าย 

   

 

   

เร่ิม 

จัดท าข้อมูลลูกจ้างการเข้างาน,
ลาออก,การหยุด 

 

จัดท าหนังสือขอตั้งเบิกจา่ยเงินเดือน 
ลูกจ้างเสนอ ผู้บังคับบัญชาลงนาม 

 

จบ 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ส่งหนังสือไปยัง มทร. 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกทะเบียนและประวัติ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัต ิ

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.015 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย:  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสามารถตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างช่ัวคราวได้ตรงตามเวลา   
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนท่ีจะเบิกจา่ยในแตล่ะเดือนนั้นๆ 

3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบในการขอตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างในแต่ละเดือน 

4. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รบัทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดท าข้อมูลตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างได้
อย่าง 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว)้ 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการจัดท าข้อมูลตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว คือ  
Planning 

- วางแผนการจัดท าข้อมูลตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว 
- ส ารวจสถิติการเข้างาน/การลาออก/การขาดงานเกินสิทธิ ประจ าเดือนนั้นๆ 
- ประสานงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
- เตรียมจัดท าข้อมูลตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อส่งให้งานคลังตรวจสอบความถูกต้อง 

DO 
- ด าเนินการจัดท าบันทึกการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม เพื่อส่งไปยัง มทร. 
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าในจัดท าบันทึกการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
- ด าเนินการส่งข้อมูลการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราวผ่านระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 

Check 
- รายงานผลการจัดท าข้อมูลการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราวต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

Action 
- ตรวจสอบความถูกต้องของวันที่เข้างาน/เอกสารประกอบการขอตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว ให้ถี่ถ้วน

ก่อนจะถูกส่งไปยัง มทร. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาการเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างได้ตรงตามระยะเวลา  
 

ค าจ ากัดความ  ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง เจ้าหน้าที่รัฐประเภทหนึ่งของส่วนราชการจ้างไว้ปฏิบัติงานตามภารกิจ สภาพความจ าเป็นและ
ลักษณะงาน อาจเป็นลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง โดยการจ้างนั้นไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะช่ัวคราวด้วยเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ท่ีมีก าหนดเวลาจ้างซึ่งต้องไม่เกินปีงบประมาณ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

งานบริหารงานบุคคล : ตรวจสอบความถูกต้องของสถิติวันที่เข้างาน/วันที่ลาออก/วันขาดราชการเกินสิทธิของลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
หัวหน้างานคลัง :  ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างช่ัวคราว 
ผู้อ านวยการส านักงานฯ : ลงนามหนังสือ/ลงนามแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้างช่ัวคราว        
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าข้อมลูเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.015 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง 1. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 
2. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มตั้งเบิกเงินเดือนบุคลากรประเภทลูกจ้างช่ัวคราว (เอกสารแนบท้าย 1) 

2. บันทึกข้อความส่งแบบฟอร์มสัญญาจ้างงานลูกจ้างช่ัวคราว  
3. บันทึกข้อความส่งแบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ 
 

เอกสารบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แฟ้มตั้งเบิกจ่าย
เงินเดือนลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

งานบริหารงานบุคคล ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มตั้งเบิกจ่าย
เงินเดือนลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี ตามวันท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีจัดส่ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   

 

 

   

1 แผนกบุคลากร 

 

 

 - จัดท ามูลของลูกจ้าง การเข้า
งาน,การลาออก,การขาดงาน
เกินสิทธิ ประจ าเดือนนั้นๆเพื่อ
น าเสนอผู้บังคับบญัชาลงนาม 
 

 

 

10 นาที  

2 แผนกการเงิน 

 

 - แผนกการเงิน ของวิทยาเขต
ตรวจสอบความถูกต้อง  

10 นาที  

3 แผนกบุคลากร 

 

 

 

 - จัดท าหนังสือขอตั้งเบิกจ่าย
เงินเดือนลูกจ้าง เสนอ
ผู้บังคับบัญชา ลงนามเพื่อเสนอ 
มทร.ต่อไป 
 

5 นาท ี  - เอกสาร
หลักฐานการ
เบิกจ่าย 
ค่าจ้างลูกจ้าง 
 

4 แผนกสาร
บรรณ 

 

 - ส่งหนังสือการขอตั้งเบิกจ่าย
เงินเดือนลูกจ้าง พร้อมหลักฐาน
การเบิกจ่ายแนบท้ายไปยัง 
มทร. 
 

5 นาท ี - หนังสือ
น าส่ง 
- หลักฐาน
การเบิกจ่าย
แนบท้าย 

   

 

   

เร่ิม 

จัดท าข้อมูลลูกจ้างการเข้างาน,
ลาออก,การหยุด 

 

จัดท าหนังสือขอตั้งเบิกจา่ยเงินเดือน 
ลูกจ้างเสนอ ผู้บังคับบัญชาลงนาม 

 

จบ 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ส่งหนังสือไปยัง มทร. 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเกษียณอายุราชการ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.016 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย:  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสามารถด าเนินการเบิกจ่ายบ าเหน็จ-บ านาญ ให้กับผู้เกษียณ ตรงตามระยะเวลา   
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการค านวณเงินบ าเหน็จ-บ านาญ 

3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงข้อมูลผู้เกษียณอายรุาขการในแต่ละปีงบประมาณ 

4. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รบัทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เกษียณได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ตวัช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว)้ 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของการเกษียณอายุราชการ คือ  
Planning 

- วางแผนการเกษียณอายุราชการ 
- เตรียมจัดท าบันทึกขอแฟ้มประวัติ ก.พ. ผู้เกษียณ กับมหาวิทยาลัย 
- ส ารวจกรอบอัตราที่ว่างเพื่อขออัตรามาทดแทนในปีงบประมาณถัดไป 
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผู้เกษียณรับทราบก าหนดวันส่งเอกสารประกอบการขอรับบ าเหน็จ -

บ านาญ  
- เตรียมจัดท าเอกสารฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระบบบ าเหน็จ-บ านาญ 

DO 
- ประสานงานกับผู้กษียณให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลส่วนตัวในระบบ e-pension เพื่อรับ User และ password 
- นายทะเบียนด าเนินการบันทึกข้อมูลระบบ e-pension เพื่อค านวณบ าเหน็จ-บ านาญ 
- ประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อยื่นเอกสารประกอบการขอรับบ าเหน็จ-บ านาญ 

Check 
- รายงานผลการขอรับบ าเหน็จ-บ านาญ ต่อผู้เกษียณ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

Action 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอรับบ าเหน็จ-บ านาญ /การบันทึกข้อมูลในการค านวณ

บ าเหน็จ-บ านาญ ให้ถ่ีถ้วนก่อนจะถูกยื่น ณ กรมบัญชีกลาง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผู้กษียณจะไดร้ับเงินบ าเหนจ็-
บ านาญ ตรงตามระยะเวลา   
 

ค าจ ากัดความ  ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-pension) หมายถึง ระบบงานที่ใช้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการจ่ายและการออกหนังสือ จ่ายบ าเหน็จตกทอดที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับ
สถาบันการเงิน 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

ผู้เกษียณ : กรอกข้อมูลผ่านระบบ (e-pension) พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขอยื่นรับบ าเหน็จบ านาญ               
งานบริหารงานบุคคล : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขอยื่นรับบ าเหน็จบ านาญ /ติดต่อ 
กรมบัญชีกลางเพื่อบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ (e-pension)            
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเกษียณอายุราชการ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.016 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ (ฉบับที่ 
15) พ.ศ. 2530 
2. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
3. กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2562 
4. กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับท่ี3)  พ.ศ. 2563 
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0420.9/ว53 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2552 
6. พระราชกฎษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะดียวกัน พ.ศ. 2535 
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 
8. คู่มือการยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอกนิกส์ (Pensions’Electronic) 
9. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แฟ้มประวัติ กพ.๗ 

2. แบบขอรับรับเงิน จากระบบ (e-pension)  
3. ส าเนาประกาศเกษียณอายุราชการ 
 

เอกสารบันทึก  ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แฟ้มประวัติ
รายบุคคล 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 
ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แฟ้มประวัติ
รายบุคคล 

งานบริหารงาน
บุคคล 

ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี ตามวันท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีจัดส่ง 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   

 

   

1 แผนกทะเบียน
และประวัต ิ

 

 

 - รับเรื่องค าสั่งเกษียณอายุ
ราชการจาก มทร. 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าสั่งเกษียณฯ 
- จัดท าบันทึกขอแฟ้มประวัตผิู้
เกษียณฯ ไปยัง มทร. 
 

5  นาที  

2 -แผนกทะเบียน
และประวัต ิ

-ผู้เกษียณฯ 

 

 -จัดท าบันทึกแจ้งผู้เกษียณฯ ขอ
เอกสารประกอบในการด าเนิน
เรื่องขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
-ผู้เกษียณฯกรอกเอกสารดัง
แนบท้าย 

20 นาที -แบบ 5300 
-แบบ รง.008 
-แบบ สบง.1 

3 แผนกทะเบียน
และประวัต ิ

 

 

 -นายทะเบียนบันทึกข้อมูลใน
ระบบกรมบัญชีกลางเพื่อคิด
ค านวณบ าเหน็จบ านาญของผู้
เกษียณ 

-ส่งข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบ  

e-pension 

10 นาที  

4 กรมบัญชีกลาง 

 

 

 -กรมบัญชีกลางตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

  

5 แผนกทะเบียน
และประวัต ิ

 -ติดต่อขอส่งเอกสาร ณ 
กรมบัญชีกลาง 

 

15 นาที -แฟ้มประวัต ิ
-ค าสั่งเกษียณ
ฯ 

   

 

   

เริ่ม 

บันทึกข้อมูลในระบบกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th 

 

  ติดต่อขอส่งเอกสาร                 
ณ กรมบัญชีกลาง 

 

จัดท าบันทึกแจ้งผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

 
 

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ 

 

ตรวจสอบ 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.017 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย:  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตรงตามคุณสมบัติของผู้ขอ และทันระยะเวลาที่ก าหนด   
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องคุณสมบัติของผูเ้สนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในแต่ละชั้นตรา 

3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ในแต่ละปี 

4. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รบัทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการเสนอขอพระราชทานได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว)้ 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ  
Planning 

- วางแผนการเสนอขอพระราชพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
- ส ารวจคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติในแต่ละชั้นตรา และประสานงานแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ก าหนดวันส่งเอกสารประกอบการขอ/ลงลายมือในแบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
- เตรียมฟอร์มแบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
- เตรียมส าเนาแฟ้มประวัติ ก.พ./ส าเนาค าสั่งทางวิชาการ/ค าสั่งจ้าง 

DO 
- ด าเนินการจัดท าบันทึกขอพระราชทานเครื่องราชฯ พร้อมบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี เสนอผู้บั งคับลงนามเพื่อ

ส่งไปยัง มทร. 
- น าเอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชฯ เสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเพื่อลงนามในการรับรอง 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าในการด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่อง

ราชฯ 
Check 

- รายงานผลการเสนอพระราชทานเครื่องราชฯ  ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
Action 

- ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ/เอกสารประกอบการขอ  ให้ถี่ถ้วน
ก่อนจะยื่นเรื่อง ณ มทร.ตะวันออก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์    
 

ค าจ ากัดความ  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ หมายถึง เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ท า
ความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน เพื่อเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่าง
สูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน  
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

ผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ : ลงลายมือช่ือในแบบบันทึกรายช่ือผู้เสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชฯ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ                
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

รหัสเอกสาร 
CPC63.งบ.017 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย :  นางสาวญานิศา เท่ียงสนิท 
ควบคุมโดย : นางสาวญานิศา เท่ียงสนทิ  
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
(ต่อ) 

งานบริหารงานบุคคล : ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ /จัดท าหนังสือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ เสนอผู้อ านวยการส านักงานฯ เพื่อเสนอไปยัง มทร.ตะวัน
ออก 
ผู้อ านวยการส านักงานฯ : ลงนามหนังสือ/ลงนามแบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ        
 

เอกสารอ้างอิง 1. บัญชี 41 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ ข้าราชการการ (ช้ันสายสะพาย) 
2. บัญชี 18 (ท่ีปรับปรุงใหม่)  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
3. บัญชี 32 เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  ให้แก่ พนักงานราชการ 
4. บัญชี 15 เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ ลูกจ้างประจ า 
5. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ ข้าราชการการ (ช้ันสายสะพาย) 
2. แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ ข้าราชการการ ช้ั(นต่ ากว่าสายสะพาย)  
3. แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานฯ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ให้แก่ ข้าราชการการ 
4. แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย 
5. แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ พนักงานราชการ 
6. แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ ลูกจ้างประจ า 
7. แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
 

เอกสารบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แฟ้มเครื่องราชฯ งานบริหารงานบุคคล ห้องบริหารงาน

บุคคล 
5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มเครื่องราชฯ งานบริหารงาน
บุคคล 

ห้องบริหารงาน
บุคคล 

5 ปี ตามวันท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีจัดส่ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

     

1 แผนกทะเบียน
และประวัต ิ

 -รับเรื่องจาก มทร. 5  นาที  

2 แผนกทะเบียน
และประวัต ิ

 

 

 

 - ส ารวจผูม้ีคุณสมบตัิในการขอ
เครื่องราชฯ ประจ าปีนั้นๆ 
-ส่งรายชื่อผู้มีคณุสมบัติในการ
ขอเครื่องราชฯ ทาง e-mail 
ให้กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องให้ตรงกัน 

20 นาที  

3 กองบริหารงาน
บุคคล 

 กองบริหารงานบุคคล ของ
มหาวิทยาลยัท าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

10 นาที  

4 แผนกทะเบียน
และประวัต ิ

 

 

 

 -จัดท าแบบเสนอขอเครื่องราชฯ 
และ 
จัดท าหนังสือน าส่ง เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอ มทร.
ต่อไป 
-แจ้งผู้มีคุณสมบตัิในการขอ      
เครื่องราชฯ ลงนามในแบบ
เสนอขอเครื่องราชฯ 
-รวบรวมส าเนา ก.พ,ค าสั่ง ให้
ผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรองอย่าง
ละ 2 ชุด 

20 นาที -ส าเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้มีคณุสมบัต ิ
-ส าเนา ก.พ. 
-ส าเนาค าสั่ง
ทางวิชาการ
ผศ,รศ,ศ 
-ส าเนาค าสั่ง
จ้างกรณีเป็น
พนักงานฯ 

5 แผนกทะเบียน
และประวัต ิ

 

 

 

 

 

-บันทึกข้อมูลการขอเครื่องราชฯ
ลงในแผ่นซีด ี
-ส่งหนังสือการขอเครื่องราชฯ 
พร้อมแผ่นซดีี ไปยัง มทร. 

15 นาที -หนังสือน าส่ง
และแผ่นซีด ี
-เอกสาร
ประกอบการ
ขอเครื่องราช
ฯ 

  

 

    

เร่ิม 

รับเรื่องจาก มทร. 

 

 
ส ารวจผู้มีคุณสมบัติในการขอ

เครื่องราชฯ 

 

 

ตรวจสอบ 

 ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

จัดท าแบบเสนอขอเครื่องราชฯ 

 

 

  ส่งหนังสือการขอเครื่องราชฯ       
ไปยัง มทร. 

 

จบ 



 

งานคลงั 
ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกการเงิน 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
 



SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก      

 
53 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การรับเงินรายได ้

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.018 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : พสิษฐ์ ศรีสุจริต 
ควบคุมโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  เพื่อรับเงินและออกใบเสร็จอย่างถูกต้องครบถ้วน ให้กับนักศึกษา บุคคลภายนอกและบุคคลภายใน  
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งตามของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับเงินรายได้ (ไม่เกินร้อยละ 1) 
 

ขอบเขตงาน  ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การรับใบค าร้องต่างๆ ของบุคคลภายในและภายนอกจนถึง 
การออกใบเสร็จ  
 

ค าจ ากัดความ  1. ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐาน แสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว  
การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในใบเสร็จรับเงินท่ัวไปมักระบุรายการสินค้า 
หรือบริการที่ซื้อขายกันและราคาที่ตกลงช าระ ซึ่งอาจระบุข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับช าระเงินเก็บและน าส่งรัฐบาลอีก
ด้วย        
2. ใบหนังสือรับรอง หมายถึง เป็นหนังสือรับรองว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย สาขาวิชาอะไร คณะอะไร  
สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการขอรับทุนการศึกษา ขอวีซ่า หรืออ่ืน ๆ 
3. ใบแสดงผลการเรียน Transcript (ฉบับสมบูรณ์ กรณีที่จบการศึกษาแล้ว) หมายถึง เป็นรายงานผลการเรียน  
(เกรด) ทุกภาคเรียนท่ีนักศึกษาเรยีนไปแล้ว และมีวันท่ีส าเรจ็การศกึษา  สามารถขอได้หลังจากสภาอนุมัติส าเร็จการศึกษา
แล้ว 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางสาววณิดา ควินรัมย์ ต าแหน่ง หัวหน้าการเงิน (รับเงินออกพร้อมออกใบเสร็จ) 
2. นายพสิษฐ์ ศรีสุจริต ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (รับเงินออกพร้อมออกใบเสร็จ) 
3. นางสาวศิรินทิพ แปลกพงษ์ศิริ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  รับเงินออกพร้อมออกใบเสร็จ 
4. นางสาวชาลิสา ชุมสาย ณ อยุธยา ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  รับเงินออกพร้อมออกใบเสร็จ 
5.นางสมใจ ศักดาเดช หัวหน้างานคลัง (ท าหน้าที่ก ากับ ควบคุม และสอบทาน) 
 

เอกสารอ้างอิง  1.ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก เรื่องอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 
2.ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก เรื่องอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2558 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  แบบฟอร์มใบค าร้องต่างๆ 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

1 บุคลากร
ภายใน 
บุคลากร
ภายนอก
และ
เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

1.รับใบค าร้องต่างๆของนักศึกษา/รับ
เอกสารการช าระเงินจากบุคลากร
ภายในและบุคลากรภายนอก 

2 นาท ี 1.ใบค าร้อง
ต่างๆ 
2.เอกสารการ
ช าระเงิน 
3.บัตร
นักศึกษา 

2 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 
 

1.ใส่รหัสนักศึกษา/ใช่ช่ือ
บุคคลภายนอกและคีย์ค่าใช้จ่ายลง
ในระบบ visionet 
2.ค่าใช้จ่ายจะขึ้นมา/ใส่รหสั
ค่าใช้จ่ายตามใบค าร้องต่างๆ/
เอกสารการช าระเงิน 

3 นาท ี 1.ใบค าร้อง
ต่างๆ 
2.เอกสารการ
ช าระเงิน 

3 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 

1.รับเงินให้ตรงตามยอดหนี้ที่ขึ้นใน
ระบบ Visionet 

3 นาท ี 1.ใบค าร้อง
ต่างๆ 
2.เอกสารการ
ช าระเงิน 
3.เงินสด/เช็ค 

4 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 

1.ออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษา 
บุคคลภายนอกและบคุคลภายนอก 

2 นาท ี 1.ใบค าร้อง
ต่างๆ 
2.เอกสารการ
ช าระเงิน 
3.เงินสด/เช็ค 

   
 
 
 

   

เร่ิม 

ด าเนินการรับใบค าร้องต่างๆจาก
นักศึกษาหรือเอกสาร

บุคคลภายนอก 

ด าเนินการพิมพ์ขอ้มูลในระบบ 

รับช าระเงิน 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

เบิกหนี้บุคคลทีส่าม 

รหัสเอกสาร 
 CPC63.งค.019 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 
ควบคุมโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง  
เงินเพิ่ม และอื่นๆ  
2. เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบตัิงาน และรวมไปถึงกฎข้อระเบียบบังคับตามกฎหมายในการเบิกจ่ายคา่ตอบ 
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายค่าตอบ และค่าจ้างประจ าของหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการเบิกหนีบุ้คคลที่สาม (ไมเ่กินร้อยละ 1) 
 

ขอบเขตงาน  การบริหารวงเงินท่ีได้รับจัดสรรค่าตอบ และค่าจ้างช่ัวคราวภายในหน่วยงาน จะต้องควบคุมดูแลตรวจสอบในวงเงินท่ีไดร้บั
จัดสรรให้กับบุคคลที่ 3 เป็นไปตามข้อระเบียบ บังคับ และกฎหมาย 
 

ค าจ ากัดความ  ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหน่ึงขององค์การ  
เพื่อช่วยให้มีความมั่งคงในการด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบตัิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล เงินสวสัดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ บ าเหนจ็ บ านาญ ในส่วน
ของสวัสดิการทีไ่ม่เป็นตัวเงินน้ันจะประกอบด้วย การลาประเภทตา่ง ๆ และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางสมใจ ศักดาเดช ต าแหน่ง หัวหน้างานคลัง (ท าหน้าท่ีก ากับ ควบคุม และสอบทานการขอเบิกเงิน) 
2. นางล าพึง สีทองค า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต (ท าหน้าท่ีอนุมัติเบิกจ่าย) 
3.นายพสิษฐ์ ศรีสจุริต ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป (ท าหนา้ที่จ่ายหนี้บุคคลที่สาม) 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  - 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

1 จนท.
การเงิน 

 1.ตรวจสอบเอกสารเข้าและออก
ของพนักงาน 
2.ตรวจสอบรายการสั่งหักหนี้ของ
หน่วยงานภายนอก 

 
1 

ช่ัวโมง 
 
 
 

1 . ห นั ง สื อ
ค า สั่ ง เ ข้ า
แ ล ะ อ อ ก
ข อ ง
พนักงาน 
2.ใบรายการ
หักหนี้ต่างๆ 

2 หัวหน้างาน
คลัง 

 ตรวจสอบและกรอกข้อมูลหนี้
รายบุคคลและจัดท าเอกสารและ
หนังสือเพื่อน าส่ง มทร. 

 
2ช่ัวโมง 

 
 
 

1 . ใ บ ร า ย
เอียดการหัก
ห นี้ ร า ย ไ ด้
บุคคล 
2.หนังสือขอ
เ บิ ก ห นี้
บุคคลที่สาม 

3 จทน.
การเงิน 

 
 
 
 
 

เสนอหนังสือแก่ผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
และลงนามเพื่อส่ง มทร. 

1 ช่ัวโมง หนั ง สื อ ขอ
เ บิ ก ห นี้
บุคคลที่สาม 
พ ร้ อ ม
รายละเอียด
กา รหั กหนี้
รายบุคคล 

4 หัวหน้างาน
คลัง 

 1.ส่งข้อมูลไฟล์ผ่านทางอีเมลล ์
2.ส่งข้อมูลเอกสารผ่าน e-
document 

1ช่ัวโมง 1.ไฟล์
รายการหัก
หนี้
รายบุคคล 
2.หนังสือขอ
เบิกหนี้
บุคคลที่สาม 

      

เริ่ม 

รับเอกสารจากบุคลากร 
และหน่วยงานภายนอก 

 

ตรวจสอบและจัดท า
เอกสารประกอบการ

เบิกหนี้จาก มทร. 

 

เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 

   ส่งข้อมูลผ่านอีเมล 
  ให้กองคลัง มทร.ตอ. 

1 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

5 หัวหน้างาน
คลัง 

 1.ตรวจสอบเงินที่โอนมาให้ตรงกับที่
ขอเบิก 
2.จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกเงินที่
โอนมาจากผู้บริหาร 

 
 
 

15 
วัน 
 

1 . เ อ กส า ร
จากเงินเข้า
ธนาคารจาก
ร ะ บ บ 
ธนาคารกรุง
ไทย 
2 . ห นั ง สื อ
อนุ มั ติ เ บิ ก
เงิน 

6 หัวหน้างาน
คลัง 

 จัดท าเช็คตามรายช่ือและยอดเงิน
เจ้าหนี้แต่ละราย 

 
1 

ช่ัวโมง 
 
 

เ ช็ คสั่ งจ่ าย
เจ้าหนี้แต่ละ
ราย 

7 จนท.
การเงิน 

 1.น าเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้โดยโอนเงิน
ผ่านธนาคาร 
2.น าส่งเ ช็คให้กับหน่วยงานของ
เจ้าหนี้ 

 
4 

ช่ัวโมง 

เ ช็ คสั่ งจ่ าย
เจ้าหนี้แต่ละ
ราย 

      

1 

จบ 

กองคลังมทร. 
อนุมัติและโอน
เงินเจ้าหนี้มา 

 

 

จัดท าเช็คเพื่อจ่าย 
เจ้าหนี้บุคคลที่ 3 

 

จ่ายเช็คเงินเดือนและ
ช าระหนี้แก่เจา้หนี ้
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การยืมเงิน (สญัญายืม) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.020 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาววนิดา ควินรัมย ์
ควบคุมโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนรายละเอียดการยืมเงินและส่งหลักฐานการยืมเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
2. เพื่อให้บุคลกรและผู้ใช้บริการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนงาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท า (ไม่เกินร้อยละ 1) 
 

ขอบเขตงาน  คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอน ตั้งแต่ผู้ยืมส่งสัญญายืมเงินให้แผนกการเงิน  ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน ควบคุมเงิน
ในระบบ  การจ่ายเงินยืม  ส่งคืนสัญญาการยืมเงิน  จนถึงรับหลักฐานการจ่ายสัญญายืมเงินจากผู้ยืมเงิน 
 

ค าจ ากัดความ  “ผู้ยืมเงิน” หมายถึง อาจารย์  เจ้าหน้าที่ของมทร.ตอ.วข.จักรพงษภูวนารถ 
“เงินยืม”  หมายถึง เงินท่ีส่งนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ 
การปฏิบัติราชการอื่นใด  ท้ังนี้ไม่ว่าจะจ่ายจากเงินงบประมาณ (งบด าเนินงาน) หรือ เงินนอกงบประมาณ 
“สัญญาการยืมเงิน” หมายถึง สัญญาการยืมเงินตามแบบที่บางพระก าหนด 
“หลักฐานการจ่าย” หมายถึง หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยครบถ้วน ถูกต้อง  
เป็นไปตามระเบียบฯ แล้ว 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางวนิดา ควิณรัมย์ ต าแหน่ง หัวหน้าการเงิน รับสัญญายืมพร้อมตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
2. นางสมใจ  ศักดาเดช ต าแหน่ง หัวหน้างานคลัง จัดท าเช็คและทะเบียนคุมเช็ค 
3. นางล าพึง สีทองค า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาเขต อนุมัติเบิกจ่าย 
3. นายพสิษฐ์  ศรีสุจริต ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปเสนอลงนามพร้อมติดตามผู้มารับเช็ค 
 

เอกสารอ้างอิง  1.ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
2.มาตรการประหยัดงบปรมาณ พ.ศ.2558 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  แบบฟอร์มสัญญายืม 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงาน
ภายในและ
สารบรรณ
เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ยืมเงินส่งเอกสารที่แผนกการเงินดังนี้ 
กรณียมืเงินค่าเดินทางไปราชการ 
1.สัญญายืมเงินจ านวน 2 ฉบับ 
2.ส าเนาประมาณการยืมเงิน 1 ฉบับ 
3.ส าเนาบันทึกขออนุมัติไปราชการที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว 1 ฉบับ 
4. ส าเนาหนังสือเชิญประชุม/อบรม/สัมนา 1 ฉบับ 
5. ส าเนาก าหนดการ 
กรณียืมเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
1.สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
2.ส าเนาบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว 1 ฉบับ 
3.ส าเนาตัวโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ 
4.ส าเนาก าหนดการในการด าเนินโครงการ 1 ฉบับ 

3 นาท ี 1.สัญญายืมเงินจ านวน  
2.ส าเนาประมาณการ
ยืมเงิน  
3.ส าเนาบันทึกขอ
อนุมัติไปราชการที่
ได้รับอนุมัติแล้ว  
4.ส าเนาหนังสือเชิญ
ประชุม/อบรม/สัมนา 
5.ส าเนาบันทึกขอ
อนุมัติด าเนินโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
6.ส าเนาตัวโครงการที่
ได้รับอนุมัติแล้ว  
7.ส าเนาก าหนดการใน
การด าเนินโครงการ  

2 เจ้าหน้าท่ี
การเงินและ

หัวหน้า
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการยืมเงิน 
ดังนี ้
กรณียืมเงินค่าเดินทางไปราชการ 
1.ตรวจสอบจ านวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ
ค่าพาหนะ 
2.ตรวจสอบรายช่ือผู้เดินทางและวันที่ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ 
3.ตรวจสอบการค้างยืมเงิน 
4.ตรวจสอบสิทธิในการเดินทาง 
กรณียืมเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
1.ตรวจสอบจ านวนเงินค่าตอบแทน และค่าใช้สอย 
2.ตรวจสอบการค้างยืมเงิน 

30 นาที 1.สัญญายืมเงิน 
2.หลักฐานการยมืเงิน 

3 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 

1.ด าเนินการจดัสญัญายืมเงินค่าเดินทางไป
ราชการ/คา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
2.จัดท าเช็คและทะเบียนคมุเช็ค 
3.ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดจ านวน
เงินในเช็คและทะเบยีนคุมเช็ค 
4.เสนอผู้มีอ านาจลงนามในสัญญายืมเงินและ
เช็ค 

1 วัน 1.สัญญายืมเงิน 
2.หลักฐานการยมืเงิน 
3.เช็ค/เงินสด 

   
 
 

   

เร่ิม 

รับเอกสารการยืมเงิน 

ตรวจสอบ
เอกสารการยืม

เงิน 

ด าเนินการจัดท าสัญญายืมเงิน
และเช็คเพื่อเสนอลงนาม 

1 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 
 

   

4 เจ้าหน้าท่ี
แผนก
การเงิน 

 
 
 
 
 

1.ติดตามผู้ท าสัญญายืมเงินมารับเช็ค/เงินสด
และคืนส าเนาสัญญายืมเงินให้ผู้ยมืเงิน 1 
ฉบับ 
2.จัดท าทะเบียนคมุลูกหนีเ้งินยืมและออก
เลขท่ีสญัญายมืเงิน 
3.ก าหนดวันคืนสญัญายมืเงิน 

10 
นาที 

1.สัญญายืมเงิน 
2.หลักฐานการยมืเงิน 
3.เช็ค/เงินสด 

5 หัวหน้า
แผนก

การเงินและ
หัวหน้างาน

คลัง 

 
 
 
 
 
 

1.น าส าเนาเอกสารสัญญายมืเงินลงจ่ายใน
ทะเบียนคุมรับ – จ่าย เงินประจ าวัน 
 

5 นาท ี 1.ส าเนาเอกสาร
สัญญายืมเงิน 

6 เจ้าหน้าท่ี
แผนก
การเงิน 

 
 
 
 
 

1.รวมรวมส าเนาเอกสารสญัญายมืเงินส่งให้
แผนกบัญช ี

5 นาท ี 1.ส าเนาเอกสาร
สัญญายืมเงิน 

   
 
 
 

   

1 

ด าเนินการติดตามรับเช็ค/เงิน
สดเงินยืม 

ด าเนินการลงจ่ายในทะเบยีนคุมรับ 
– จ่าย เงินประจ าวัน 

ด าเนินการส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายให้แผนกบัญช ี

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การฝากเงินสดและจดัท าเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.021 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาววนิดา ควินรัมย ์
ควบคุมโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้มั่นใจว่า เงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
2. เพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานดา้นการเงินในเรื่องการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ 
ระเบียบของมหาลัยวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการฝากเงินสดและจัดท าเงินคงเหลือประจ าวนั (ไม่เกินร้อยละ 1) 
 

ขอบเขตงาน  การสอบทานการฝากเงินสดและจัดท าเงินคงเหลือประจ าวัน ให้ถูกต้องครบถ้วนปฏิบัติตามระเบียบ 
 

ค าจ ากัดความ  1. สินทรัพย์ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ครภุัณฑ์ 
2. ใบน าฝาก หมายถึง ใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกข้อมลูในการน าส่งเงินแตล่ะครั้ง 
3. เช็ค คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจ านวนหนึ่ง เมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีก
บุคคลหนึ่งหรือให้ใช้ตามค าสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรยีกว่า ผู้รับเงิน 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางสาวศิรินทิพ  แปลกพงษ์ศิร ิต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ฝากเงินสดและจัดท าเงินคงเหลือประจ าวัน 
2. นางสาวชาลิสา  ชุมสาย ณ อยธุยา ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ฝากเงินสดและจัดท าเงินคงเหลือประจ าวัน 
3. นายพสิษฐ์  ศรีสุจริต ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ฝากเงนิสดและจัดท าเงินคงเหลือประจ าวัน 
4. นางสาววณิดา  ควินรมัย์ ต าแหน่ง หัวหน้าการเงิน (ท าหน้าท่ีก ากับ ควบคุม และสอบทาน) 
5. นางสมใจ  ศักดาเดช ต าแหน่ง หัวหน้างานคลัง (ท าหน้าท่ีก ากับ ควบคุม และสอบทาน) 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 

2. สมุดรายงานเงินสดคงเหลือ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 เจ้าหน้าท่ี
การเงินและ
คณะกรรมก
ารเก็บรักษา

เงิน 

 
 
 
 

1.คณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือเปิด-ปดิ
ตู้เซฟเงินสดคงเหลือ/เช็คเป็นประจ าทุกวันท า
การ 
2.ตรวจนับเงินสด/เช็คคงเหลือในตู้เซฟให้ตรง
กับรายเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
3.เมื่อสิ้นสดุวันท าการ ด าเนินการตรวจนับเงิน
สด/เช็คให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน 

15 นาที 1.เงินสด/เช็ด 
2.ใบเสร็จรับเงิน 
3.รายงานเงินสด
คงเหลือ
ประจ าวัน 

2 เจ้าหน้าท่ี
การเงินและ
คณะกรรมก
ารเก็บรักษา

เงิน 

 
 
 
 
 

1.เจ้าหน้าท่ีการเงินน าเงินสด/เช็ค/เอกสาร
แทนตัวเงินมอบให้คณะกรรมการการเก็บรักษา
เงินเพื่อน าเงินไปฝากธนาคาร 
2.ท าการบันทึกยอดเงินสดคงเหลอืประจ าวัน
ในสมุดรายงานเงินสดคงเหลือ 

45 นาที 1.เงินสด/เช็ค/
เอกสารแทนตัว
เงิน 
2.ใบน าฝากเงิน
สด/เช็ค 
3.สมุดรายงาน
เงินสดคงเหลือ 

3 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 

1.น าเงินสด/เช็คคงเหลือประจ าวนั ใบน าฝาก
เงินสด/เช็ค และใบน าฝาก เช็คกับสมุดรายงาน
ยอดเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
2.น าสมุดรายงานเงินสดคงเหลือ ใบน าฝากเงิน
สด/เช็ค และใบเสรจ็รับเงินมาจัดท ารายงาน
เงินสดคงเหลือประจ าวัน 

30 นาที 1.เงินสด/เช็ค/
เอกสารแทนตัว
เงิน 
2.ใบน าฝากเงิน
สด/เช็ค 
3.สมุดรายงาน
เงินสดคงเหลือ 

4 คณะกรรมก
ารเก็บรักษา
เงิน 

 
 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือ
ตรวจสอบนับเงินสด/เช็คให้ตรงกับรายงานเงิน
สดคงเหลือประจ าวัน 
2.คณะกรรมการเก็บรักษาเงินน าเงินสดใส่ตู้
เซฟทุกวันสิ้นท าการ 
3.ใบน าฝากเงินส่งให้กับแผนกบญัชี 

30 นาที 1.เงินสด/เช็ค/
เอกสารแทนตัว
เงิน 
 

5 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 

1.เมื่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือลง
นามในรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน
เจ้าหน้าท่ีการเงินเสนอรายงานใหก้ับผู้บริหาร
ได้ทราบและลงนามในรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวัน 
2.เมื่อผู้บรหิารลงนามในรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวันเก็บรวมรวมเข้าเล่ม 

1 วัน 1.รายงานเงินสด
คงเหลือ
ประจ าวัน 

   
 

   

เร่ิม 

ด าเนินการส ารวจยอดเงินสด
คงเหลือประจ าวัน 

น าเงินสดคงเหลือประจ าวันไป
ฝากธนาคาร 

จัดท ารายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวัน 

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือ
ลงนามรายงานเงินสดคงเหลือ

ประจ าวัน 

เสนอรายงานเงินสดคงเหลือฯให้
ผู้บริหารรับทราบและลงนาม 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.022 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวศิรินทิพ แปลกพงษศิ์ริ 
ควบคุมโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นคู่มือในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และตามค าสั่งของมหาลัย และแผน/แนวทางรูปต่างๆ 
2. เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจา่ยเงินเป็นไปได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ไมเ่กินร้อยละ 1) 
 

ขอบเขตงาน  ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การบันทึกรายการตั้งเบิกตามใบส าคัญหรือใบเสร็จรับเงินท่ีข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้มีการ
ส ารองจ่ายไปก่อน จนถึงบันทึกล้างบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย เพื่อจ่ายเงินต่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเงินที่ได้รับโอน
จากกรมบัญชีกลาง 
 

ค าจ ากัดความ  1. ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง ใบเสรจ็รับเงินตามรูปแบบของแตล่ะองคก์รก าหนด 
2. รายจ่ายของมหาลัย หมายถึง รายจ่ายด าเนินการแต่ละรายการ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม ค่าจ้างตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสวสัดิการ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการปฏบิัติงาน ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการกับต่างประเทศ ค่าด าเนินการบรหิารงานวิจัย ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา รวมถึงรายจ่ายอื่นตามที่มหาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางสาวศิรินทิพ  แปลกพงษ์ศิร ิต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป (รับเรื่องการขอเบิก) 
2. นางสาววณิดา ควณิรัมย์ ต าแหน่งหัวหน้าการเงิน (ท าหน้าท่ีตรวจเอกสาร) 
3. นางสมใจ  ศักดาเดช ต าแหน่งหัวหน้างานคลัง (ด าเนินการท าเชค็) 
4. นายพสิษฐ ์ศรีสุจริต ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  (เสนอลงนามพร้อมติดตามผูม้ารับเช็ค) 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้ 1. ใบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ  

2. บันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน 
3. บันทึกข้อความที่ได้รับอนุมตัิใหค้่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินงาน/การเดินทางไปราชการ 
4. ใบเสร็จตัวจริง/ใบแจ้งหนี ้
5.ใบขอเบิกเงินงบประมาณ  
6.เอกสารทางบัญชี  (SAP R/3) 
                 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

1 ผู้ขอเบิก  
 
 
 
 

1. เอกสารการขอการเบิกจ่าย 
    -  ใบอนุมัติจัดซ้อจัดจ้างที่ ได้รับการ
อนุมัติแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้ง
หนี้ให้กับสารบรรณเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อท า
การลงรับหนังสือ 
    - บันทึกข้อความการขอเบิกค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการด าเนินงาน/การเดินทางไป
ราชการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้กับ
สารบรรณเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อท าการลงรับ
หนังสือ 
 

 
 
 
 

10 
นาที 

1.ใบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/
บันทึกข้ อความขอ เบิ ก
จ่ายเงิน 
2.บันทึกข้อความที่ได้รับ
อนุมัติให้ค่าใช้จ่ายต่างๆใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น / ก า ร
เดินทางไปราชการ 
3.ใบเสร็จตัวจริง/ใบแจ้ง
หนี ้

2 งานสาร
บรรณคลัง 

 1. เอกสารการเบิกจ่าย 
    -  ใบอนุมัติจัดซ้อจัดจ้างที่ ได้รับการ
อนุมัติแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้ง
หนี ้
    - บันทึกข้อความการขอเบิกค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการด าเนินงาน/การเดินทางไป
ราชการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

1 วัน 

1.ใบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ใบ
เ บิ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร 
เดินทางไปราชการ  
2.บันทึกข้อความของเบิก
จ่ายเงิน 
3.บันทึกข้อความที่ ได้รับ
อนุมัติให้ค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การด าเนินงาน/การเดินทาง
ไปราชการ 
4.ใบเสร็จตัวจริง/ใบแจ้งหนี ้
 

   
 
 
 
 

   

เร่ิม 

1 

ผู้มาขอเบิกเสนอเรื่องขอเบิก
งบประมาณ 

รับเรื่องขอเบิก 
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กลับไปขั้นตอนที่ 2 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

3  
 
 

จนท. 
การเงิน 

 1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรร
เงินและระบุแหล่งการใช้เงิน 
2. ด าเนินการท าใบเบิกเงินตามแหล่ง
การใช้เงิน (เงินงบประมาณ/รายได้) 
3. ด าเนินการท าเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย  
4. เสนอผู้บรหิารลงนามอนุมัตเิบิกเงิน
และลงนามอนุมัติเช็ค 
5. ในกรณีที่จ่ายเช็คให้กับหน่วยงาน
ภายนอก เจ้าหน้าที่การเงินจะท าการ
จัดท าใบก ากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้า
เป็นบุคคลธรรมดามีจ านวนเงินเกิน 
10,000 บาท หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 1% ถ้า
เป็นนิติบุคคลมีจ านวนเงินเกิน 500 
บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
วัน 

กรณีเงินงบประมาณ 
1.ใบขอเบิกเงินงบประมาณ 
2.เอกสารทางบัญชี  
(SAP R/3) 
3.ใบเสร็จรับเงิน 
4.ใบส าคัญรับเงิน 
5.ใบรับมอบอ านาจ 
6.ใบก ากับภาษ ี
กรณีเงินรายได ้
1.เอกสารใบเบิกเงินรายได ้
2.เอกสารทางบัญชี  
(SAP R/3) 
3.ใบเสร็จรับเงิน 
4.ใบส าคัญรับเงิน 
5.ใบรับมอบอ านาจ 
6.ใบก ากับภาษ ี

4  
หน. หน่วย
เบิกจ่าย 

 1.ติดตามหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมารบัเช็ค 
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกน า
ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงินมารับ
เช็ค ในกรณีที่ไมส่ามารถมารับเช็คด้วย
ตนเองให้น าเอกสารการมอบอ านาจมา
รับ 
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าท่ี
จะให้ใบก ากับภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายพร้อม
กับเช็ค 

 
 
 
 
3 
ช่ัว 
โมง 

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได ้

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1 

กรณีไม่ถูกต้อง 

กรณีถูกต้อง 

ตรวจสอบ
เอกสารการขอ

เบิก 

เสนอ
ผู้อ านวยการ
วิทยาเขต 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

2 
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ล าดับทีท่ี ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

 
 
 
   
5 
 

 
 
 
 

จนท.
การเงิน 

 1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรรเงิน
และระบุแหล่งการใช้เงิน 
2. ด าเนินการท าใบเบิกเงินตามแหล่งการ
ใช้เงิน (เงินงบประมาณ/รายได้) 
3. ด าเนินการท าเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย  
4. เสนอผู้บรหิารลงนามอนุมัตเิบิกเงิน
และลงนามอนุมัติเช็ค 
5. ในกรณีที่จ่ายเช็คให้กับหน่วยงาน
ภายนอก เจ้าหน้าท่ีการเงินจะท าการ
จัดท าใบก ากับภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (ถ้าเป็น
บุคคลธรรมดามีจ านวนเงินเกิน 10,000 
บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ถ้าเปน็นิติ
บุคคลมีจ านวนเงินเกิน 500 บาท หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย 1%) 

 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

กรณีเงินงบประมาณ 
1.ใบขอเบิกเงิน
งบประมาณ 
2.เอกสารทางบัญชี  
(SAP R/3) 
3.ใบเสร็จรับเงิน 
4.ใบส าคัญรับเงิน 
5.ใบรับมอบอ านาจ 
6.ใบก ากับภาษ ี
กรณีเงินรายได ้
1.เอกสารใบเบิกเงิน
รายได ้
2.เอกสารทางบัญชี  
(SAP R/3) 
3.ใบเสร็จรับเงิน 
4.ใบส าคัญรับเงิน 
5.ใบรับมอบอ านาจ 
6.ใบก ากับภาษ ี

 
6 

 
หน.แผนก
การเงิน 

และหน.งาน
คลัง 

 1.ติดตามหน่วยงานภายในและภายนอก
มารับเช็ค 
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกน า
ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงินมารับเช็ค 
ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คด้วยตนเอง
ให้น าเอกสารการมอบอ านาจมารบั 
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าท่ีจะ
ให้ใบก ากับภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายพร้อมกับ
เช็ค 

 
 
3 

ช่ัวโมง 

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได ้

   
 
 
 
 

   

2 

 

ด าเนินการขอเบิก 

 

ด าเนินการเบิกจา่ย 

3 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

 
 
 
7 

 
 
 

หน.การเงิน 

 1.น าเอกสารการเบิกจ่ายลงประทบัตรา 
“จ่ายแล้ว” ประจ าวัน และให้หัวหน้า
งานคลังลงนามในที่ประทับตรา 
2.น าเอกสารที่ประทับตาม “จ่ายแล้ว”
ลงทะเบียน รับ – จ่ายเงินประจ าวัน 
3. บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมเช็คที่
สั่งจ่าย 
4. ด าเนินการท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
 

 
 
 
 
 

1 วัน 

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได ้
2.เช็ค/ทะเบียนคมุเช็ค 

 
8 

 
จนท.

การเงิน 
 

 1.รวมรวมเอกสารใบเบิกเงินท่ีประทับ
ตาม “จ่ายแล้ว” ประจ าวัน 
2.ลงทะเบียนคุมใบรับใบส าคญั/
ใบเสร็จรับเงิน 
3.จัดท าใบน าส่งเอกสารการเบิกจา่ยเงิน
เพื่อส่งให้กับแผนกบัญชี 
 

 
 
3 

ช่ัวโมง 

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได ้

   
 
 

 
 
 
 

  

3 

จบ 

 

ด าเนินการลงจ่ายในทะเบยีนคุม 

รับ – จ่าย เงินประจ าวัน/ทะเบยีนคุม
เช็ค/รายงานเงินคงเหลือ 

 

ด าเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้
แผนกบัญช ี
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การเบิกค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลและค่า

การศึกษาบุตร 

รหัสเอกสาร 
 Cpc63.งค.023 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชาลิสา ชุมสาย     
ณ อยุธยา 
ควบคุมโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  ส าหรับบันทึกรายการตั้งเบิกตามใบเสรจ็รับเงินที่ได้มีการส ารองจ่ายด้วยเงินของข้าราชการก่อน เช่น สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลและคา่เลา่เรยีนบุตร 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยายาลและค่าการศึกษาบุตร (ไม่เกินร้อยละ 1) 
 

ขอบเขตงาน  ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การบันทึกรายการตั้งเบิกตามใบเสร็จรับเงินที่ข้าราชการได้มีการส ารองจ่ายไปก่อนจนถึง
บันทึกขอจ่าย(ขจ.05) จากเงินที่รับโอนจากกรมบัญชีกลาง โดยเป็นการขอเบิกผ่านระบบ GFMIS 
 

ค าจ ากัดความ  การบันทึกรายการขอเบิกใบเสร็จรบัเงินค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาล (เงินงบประมาณ) 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางสาวชาลิสา ชุมสาย ณ อยุธยา ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป (ผู้บันทึกข้อมูล) 
2. นางสาววณิดา ควินรมัย์ ต าแหน่งหัวหน้าการเงิน (ท าหน้าท่ีตรวจเอกสาร) 
3. นางสมใจ ศักดาเดช ต าแหน่ง หัวหน้างานคลัง (ท าหน้าที่ก ากับ ควบคุม และสอบทานการขอเบิกเงิน) 
4. นางล าพึง สีทองค า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผูอ้นุมัติเบิกจ่าย 
 

เอกสารอ้างอิง  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวสัดิการรักษาพยาบาล แบบ 7131 
2. แบบฟอร์มขอเบิกเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 บุคลากร
ภายในและ
บุคลากร
ภายนอก 

 
 
 
 
 

1.ด าเนินการรับเอกสารใบขอเบิก
สวัสดิการรักษาพยาบาลและ
การศึกษาบุตร 

3 นาท ี 1.แบบฟอร์มขอเบิกสวสัดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร 

2 หัวหน้างาน
คลัง 

 
 
 
 
 

1.ด าเนินการตรวจสอบเอกสารให้
ครบถ้วน 
2.ด าเนินการตรวจสอบสิทธิในการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
นั้นๆ 
3.น าเสนอผูม้ีอ านาจลงนามอนุมัต ิ

1 
ช่ัวโมง 

1.แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
2.ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร 

3 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 

1.จัดท าหลักฐานการเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS 
2.น าเสนอผูม้ีอ านาจลงนามอนุมัต ิ

1 
ช่ัวโมง 

1.แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร 

4 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 

1.จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบขอเบิกเงิน 
(ขบ.02) 

5 นาท ี 1.แบบฟอร์มขอเบิกสวสัดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร 

5 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

1.ปฏิบัติงานกับระบบ GFMIS 
2.เงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล
และการศึกษาบุตรเข้าระบบบัญชี
ของธนาคารกรุงไทย 
3.ด าเนินการตรวจสอบเงินเข้า
ระบบ 

1 วัน 1.แบบฟอร์มขอเบิกสวสัดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร 
3.ใบขอเบิกเงิน (ขบ.02) 

6 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

 
 
 
 
 

1.จัดท าเช็คเงินค่ารักษาสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและคา่การศึกษา
บุตรเท่ากับยอดเงินท่ีเข้าระบบ
บัญชีธนาคารกรุงไทย 
2.น าเสนอผู้บริหารลงนาม 

30 
นาที 

1.แบบฟอร์มขอเบิกสวสัดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร 
3.ใบขอเบิกเงิน (ขบ.02) 

   
 
 

   

เร่ิม 

กรอกแบบใบขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 

ตรวจสอบสิทธิใน
การเบิกตาม
ระเบียบ 

จัดท าเอกสารประกอบ 
การเบิกในระบบ GFMIS 

 

บันทึกการขอเบิกใน
ระบบ    GFMIS 

 

กรมบัญชีกลาง
อนุมัติการจ่ายเงิน 

 

จัดท าเช็ค 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 
 

   

7 หัวหน้างาน
คลัง 

 
 
 
 
 
 
 

1.ติดตามบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกมารับแช็ค/
KTB corporate online    
ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร 

1 วัน 1.แบบฟอร์มขอเบิก
สวัสดิการรักษาพยาบาลและ
การศึกษาบุตร 
2..ใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาลและคา่
การศึกษาบุตร 
3.ใบขอเบิกเงิน (ขบ.02) 

   
 
 
 

   

1 

ด าเนินการจ่ายเช็ค/KTB 
corporate onlineให้แก่

บุคคลภายในและ
ภายนอก 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกบัญชี 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การบันทึกบัญชีรายรับรายได้เงินรบัฝาก 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.024 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นายณัฐดนัย บวัสุวรรณ 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องการรับรายได้และเงินรับฝาก 
1.2 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดหาเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบท้ังหมด 
1.3 เพื่อให้ข้อมูลรายงานเงินรายได้จากการให้บริการแต่ละประเภทให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกบญัชี (ไม่เกินร้อยละ 30) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการดําเนินงาน สําเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่กําหนดไว้) 
 

ขอบเขตงำน  ทําการลงบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค ำจ ำกัดควำม         รายได้จากการบริการของหน่วยงาน หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการให้บริการแก่บุคคลภายนอก ซึ่ง
หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พอื่ ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
       เงินฝากธนาคาร หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่ีเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อรับเงิน งบประมาณที่เบิกจ่ายจาก
คลัง 
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  นายณัฐดนยั บัวสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  ผังบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1.1 สําเนาใบเสร็จรับเงิน 
1.2 ใบนําฝากเงินของธนาคาร 
1.3 รับรายงานการนําส่งเงินงบประมาณเงินรายได้ 
1.4 สมุดรายวันรับเงิน 
1.5 บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
1.6 ทะเบียนคุมเงินรายได้ (เงินผลประโยชน์) 
1.7 ทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 
1.8 ทะเบียนคุมเงินสดในมือ 
1.9 ทะเบียนคุมเงินฝากไม่มีรายตัว 
1.10 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน 
1.11 ระบบ GL 
 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

   
 

รับเอกสารจากแผนกการเงิน   

1 จนท. 
บัญช ี

 1.1 รับสําเนาใบเสร็จรับเงิน 
1.2 ใบนําฝากเงินของธนาคาร 
1.1 รายงานการนําส่งเงินงปม.

เงินรายได ้

3  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 
1.1 2.ใบนําฝากเงิน

3.รายงานนําส่ง 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงินและใบนําฝาก
ธนาคาร 
     - กรณีใบเสร็จรับเงิน ควร
ตรวจสอบ วันเดือนปี ผู้จ่ายเงิน 
รายการรับเงิน จํานวนเงิน 
ตัวอักษร และลายมือช่ือผูร้ับเงิน 
     - กรณีใบนําฝากธนาคาร ควร
ตรวจสอบ วันเดือนปี ขื่อและ
เลขท่ีบัญชีจํานวนเงิน 
          2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นต่อไป 
          2.1.2 กรณีที่ไม่ถูกต้อง 
ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อทําการ
แก้ไข 

15 นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 
2. ใบนําฝากเงินของ
ธนาคาร 

3 จนท. 
บัญช ี

 3.1 บันทึกบัญชีการรับรายได้ จะ
แยกตามประเภทรายไดต้ามผัง
บัญช ี
3.2 บันทึกบัญชีเงินรับฝากอ่ืน  
3.3 บันทึกรายการลงในใบสําคญั
การลงบัญชีด้านรับเงิน พร้อมท้ัง
แนบใบนําฝาก 
          3.3.1 บันทึกเลขท่ีใน
ใบสําคัญการลงบัญชีดา้นรับเงิน     
เรียงตามลําดับ 

11  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ใบเสร็จรับเงิน 
2.ใบนําฝากเงินของ
ธนาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

 

      

เร่ิมต้น 

ถูกต้อง 

รับเอกสาร 

บันทึกบัญช ี

 

กรณีไม่ถูกต้อง 

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 

    

3.(ต่อ)          จนท. บัญชี            3.3.2 วัน เดือน ปี 
บันทึกบัญชี โด เดบิต รายได้ เงิน
สดในมือ/เงินฝากไม่มรีายตัว 
เครดติ รายได้ (แยกตาม
ประเภท) 
                 เงินรับฝากอ่ืน  
          3.3.4 อธิบายรายการ 
ลงช่ือผู้จัดทํา 
3.4 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับ
เงิน ลงช่ือผู้บันทึกบัญชี 
3.5 บันทึกบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 
3.6 บันทึกรายการในทะเบียนคมุ
เงินรายได้ (เงินผลประโยชน์)
แยกตามระดับการศึกษา 
3.7 บันทึกรายการในทะเบียนคมุ
เงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอก
งบประมาณ) 
3.8 บันทึกในทะเบียนคุมเงินสด
ในมือ 
3.9 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝาก
ไม่มรีายตัว 
3.10 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับ
ฝากอ่ืน 
3.11 บันทึกในระบบ GL 

11 นาที 1. ใบเสร็จรับเงิน 
2. ใบนําฝากเงินของ

ธนาคาร 

 

4 
          

จนท. บัญชี        4.1 ตรวจสอบยอดเงินใน
รายงานการนําส่งเงินงบประมาณ 
          4.1.1 กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป 
          4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทํา
การตรวจสอบเอกสารทั้งของ
แผนกการเงินและแผนกบัญชี
เ พื่ อ ห า ข้ อ ผิ ด พ ล า ด  แ ล ะ
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง     

20  นาที 1.รายงานการนําส่ง
เงินงบประมาณเงิน
รายได ้

 
 

    
 
 
 

  

1 

บันทึกบัญช ี

 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การบันทึกบัญชีการรับรู้รายได้ที่นกัศึกษา

ช าระผ่านธนาคาร 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.025 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นายณัฐดนัย บวัสุวรรณ 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องการรับรายได้และเงินรับฝาก 
1.2 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดหาเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบท้ังหมด 
1.3 เพื่อให้ข้อมูลรายงานเงินรายได้จากการให้บริการแต่ละประเภทให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกบญัชี (ไม่เกินร้อยละ 30) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน  ท าการลงบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ         รายได้จากการบริการของหน่วยงาน หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการให้บริการแก่บุคคลภายนอก ซึ่ง
หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พอื่ ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
       เงินฝากธนาคาร หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่ีเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อรับเงิน งบประมาณที่เบิกจ่ายจาก
คลัง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  นายณัฐดนยั บัวสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 
 

เอกสารอ้างอิง  ผังบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1.1 ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
1.2 ใบน าฝากเงินของธนาคาร 
1.3 รับรายงานการน าส่งเงินงบประมาณเงินรายได้ 
1.4 สมุดรายวันรับเงิน 
1.5 บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
1.6 ทะเบียนคุมเงินรายได้ (เงินผลประโยชน์) 
1.7 ทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 
1.8 ทะเบียนคุมเงินสดในมือ 
1.9 ทะเบียนคุมเงินฝากไม่มีรายตัว 
1.10 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน 
1.11 ระบบ GL 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

รับเอกสารจากแผนกการเงิน   

1 จนท.บัญช ี  
 
 

1.1 รับส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
1.1 ส าเนาใบน าฝากเงินของ

ธนาคาร 

3  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 
1.1 2.ใบน าฝากเงิน

ของธนาคาร 

2 จนท.บัญช ี  2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับใบน าฝาก 
ควรตรวจสอบวันเดือนปี ช่ือและ
เลขท่ีบัญชี จ านวนเงิน ตัวอักษร 
และลายมือช่ือผูร้ับเงิน 
          2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป 
          2 .1 .2  กรณี ไม่ ถู กต้อง 
ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อท าการ
แก้ไข 

15  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 
2.ใบน าฝากเงินของ
ธนาคาร 

  3 จนท.บัญช ี  
 
 

3.1 บันทึกรายการลงในใบส าคญั
การลงบัญชีด้านรับเงิน พร้อมท้ัง
แนบส าเนา 
          3.1.1 บันทึกเลขท่ีใน
ใบส าคัญการลงบัญชีดา้นรับเงิน 
เรียงตามล าดับ 
          3.1.2 วัน เดือน ปี 
          3.1.3 บันทึกบัญชี โดย 
                  เดบิต เงินฝากไม่มี
รายตัว (เงินผลประโยชน์) 
                          เครดิต เงิน
ฝาก-ไมม่ีรายตัว (ค่าลงทะเบยีน
เรียนผ่านธนาคาร) 
         3.1.4 อธิบายรายการ 
         3.1.5 ลงช่ือผู้จัดท า 

12  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 
2.ใบน าฝากเงินของ
ธนาคาร 
 

      

เร่ิม 

รับเอกสาร 

กรณถีูกตอ้ง 

กรณีไม่
ถูกตอ้ง 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

บันทึกบัญช ี

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 

    

  3 (ต่อ) จนท.บัญช ี  3.2 บันทึกรายการลงในใบส าคญั
การลงบัญชีด้านท่ัวไป 
          3.2.1 บันทึกเลขท่ีใน
ใบส าคัญการลงบัญชีดา้นท่ัวไป 
เรียงตามล าดับ 
          3.2.2 วัน เดือน ปี 
          3.2.3 บันทึกบัญชี โดย 
      เดบิต เงินรับฝากอ่ืน-

ค่าลงทะเบียนนักศึกษา 
          เครดิต รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  เงินรับฝากอ่ืน-ประกันอุบัตเิหต ุ
          3.2.4 อธิบายรายการ 
          3.2.5 ลงช่ือผู้จัดท า 
3.3 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับ
เงินและสมุดรายวันท่ัวไป ลงช่ือผู้
บันทึกบัญชี 
3.4 บันทึกบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 
3.5 บันทึกรายการในทะเบียนคมุ
เงินรายได้ (เงินผลประโยชน์) 
แยกตามระดับการศึกษา 
3.6 บันทึกรายการในทะเบียนคมุ
เงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอก
งบประมาณ) 
3.7 บันทึกในทะเบียนคุมเงิน
ฝาก-ไมม่ีรายตัว 
3.8 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับ
ฝากอ่ืน 
3.9 บันทึกในระบบ GL 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

   

1 

2 

บันทึกบัญช ี
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 

    

4 จนท.บัญช ี  4.1 ตรวจสอบยอดเงินใน
ทะเบียนคุมเงินฝากนอก
งบประมาณ 
          4.1.1 กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป 
          4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบเอกสารทั้งของ
แผนกการเงินและแผนกบัญชี
เพื่อหาข้อผิดพลาด และ
ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้อง 
 

 12  นาที 1 .ทะ เบี ยนคุม เ งิน
ฝากนอกงบประมาณ 
 

5 หน.งานคลัง  5.1 เสนอผู้มีอ านาจอนุมตัิการ
บันทึกบัญชีในใบส าคัญการ
ลงบัญช ี
 
 

5  นาที 1.ใบบันทึกบัญชี 

   
 

 

   

2 

จบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและ
การบันทึกบัญช ี

ลงนามอนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
วข. จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายคา่ใช้จ่ายและ

การจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้เงินรายได้ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.026 

วันท่ีบังคับใช้ 
   1/7/63 

เขียนโดย : นางดาวใจ สระทองทรัพย ์
ควบคุมโดย : นางปาริชาติ ชมนอ้ย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและเจ้าหนี้อ่ืนร้านค้าภายนอกเงินรายได้ 
1.2 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดหาเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบท้ังหมด 
1.3 เพื่อให้ข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้เงินรายได้ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล (ไมเ่กินร้อยละ 3) 
ขอบเขตงาน  2.1 ท าการลงบันทึกบัญชีการจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายช าระหนี้เงินรายได้ 

2.2  วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
ค าจ ากัดความ         ค่าใช้จ่าย หมายความว่า รายจ่ายที่ก าหนดใหจ้่ายในการบริหารงานประจ าตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือ

รายจ่ายทีเ่ป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบ
ด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณปูโภค หรืองบรายจ่ายอื่นใดท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
เดียวกัน  

       เจ้าหนี้อื่น-ร้านค้าภายนอก หมายถึง จ านวนเงินท่ีหนว่ยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท/
ห้างร้าน ต่างๆ บัญชเีจ้าหนี้อื่น-ร้านค้าภายนอก รหัสบัญช ี2101021001 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  นางดาวใจ  สระทองทรัพย์     นักวิชาการเงินและบัญชี 
เอกสารอ้างอิง  http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/GL-CODE-2560.pdf 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. ใบน าส่งเอกสารการเบิกจ่าย 

2. ใบบันทึกบัญชี 
เอกสารบันทึก  - 

http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/GL-CODE-2560.pdf
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   รับเอกสารจากแผนกการเงิน 
 

  

1 จนท.บัญช ี  รับใบน าส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (บช.1/1) 3  นาที 1. ใบน าส่ง
เอกสารการ
เบิกจ่าย 

2.  
2 จนท.บัญช ี  2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกเงินรายได้

และใบเสร็จรับเงิน 
     - กรณีตรวจสอบใบส าคัญเบิกเงินรายได้ 
โดยตรวจสอบเลขที่ใบส าคัญเบิกเงิน เงินรายได้ 
หมวดรายจ่าย/รายการ จ านวนเงิน ตัวเลข และ
ตัวอักษร ลายมือช่ือผู้เบิกจ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัต ิ
วัน เดือน ปี ที่จ่าย เลขบัญชีเงินฝาก-Interface 
เลขท่ีเช็คธนาคาร/เงินสด 
     -  ก ร ณี ต ร ว จ ส อ บ ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น                
ควรตรวจสอบ ช่ือบริษัทห้างร้าน วันเดือนปี       
ผู้จ่ายเงิน รายการสินค้าและบริการ จ านวนเงิน
ตัวเลขกับตัวอักษรต้องตรงกัน ลายมือช่ือผู้รับ
เงิน 
        2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นต่อไป 
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงิน 

12  นาที 1. ใบน าส่งเอกสารการ
เบิกจ่าย 
 

3 จนท.บัญช ี  3.1 บันทึกรายการลงในใบส าคัญการลงบัญชี
จ่าย 
        3.1.1 บันทึกเลขท่ีในใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านจ่ายเงิน เรียงล าดับ 
        3.1.2 วัน เดือน ปี 
        3.1.3 บันทึกบัญชี โดย 
                 เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ/
ค่าใช้จ่าย (แยกตามประเภท) 
                         เครดิต เงินสดในมือ/เงิน
ฝาก-Interface 
        3.1.4 อธิบายรายการ 
        3.1.5 ลงช่ือผู้จัดท า         
3.2 บันทึกรายการลงในใบส าคัญการลงบัญชี
ทั่วไป 

11  นาที 1. ใบน าส่งเอกสารการ
เบิกจ่าย 
2. ใบบันทึกบัญชี 

      

เร่ิมต้น 

รับเอกสาร 

กรณีไม่ถูกต้อง 

กรณีถูกต้อง 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

บันทึกบัญช ี

1 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

    
 

   

3 
(ต่อ) 

จนท.บัญช ี            3.2.1 บันทึกเลขที่ ในใบส าคัญการ
ลงบัญชีด้านท่ัวไป เรียงล าดับ 
          3.1.2 วัน เดือน ปี 
          3.1.3 บันทึกบัญชี โดย 
                 เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ/
ค่าใช้จ่าย (แยกตามประเภท) 
                          เครดิต เ งินรับฝากอื่น/
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
          3.1.4 อธิบายรายการ 
          3.1.5 ลงช่ือผู้จัดท า         
3.3 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันจ่ายเงิน ลงช่ือผู้
บันทึกบัญชี 
3.4 บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป 
3.5 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้
ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 
3.6 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝาก-Interface 
3.7 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน 
บันทึกในทะเบียนคุมเจ้าหนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 จนท.บัญช ี  4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญช ี
          4.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป 
          4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท าการตรวจสอบ
เอกสารทั้งของแผนกการเงินและแผนกบัญชีเพื่อ
หาข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

3  นาที 1. ระบบ GL 
 

5 หัวหน้า
งานคลัง 

 
 

5.1 เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการบันทึกบัญชีใน
ใบส าคัญการลงบัญชี 

5  นาที 1. ใบบันทึกบัญชี 

   
 
 
 

  2.  

1 

บันทึกบัญช ี

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกบัญช ี

จบ 

ลงนามอนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การบันทึกบัญชีการตั้งเจ้าหนี้และใบส าคัญ

เงินงบประมาณ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.027 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวอมรรัตน์  อังคเศรณีกุล 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1.  เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องการรับรายได้และเงินรับฝาก 

2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดหาเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบทั้งหมด 

3. เพื่อให้ข้อมูลรายงานเงินรายไดจ้ากการให้บริการแตล่ะประเภทให้แต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกบญัชีการตั้งเจ้าหนี้และใบส าคญัเงินงบประมาณ (ไมเ่กินร้อยละ 3) 

 
ขอบเขตงาน  1. ท าการลงบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก 

2. วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ             เงินรายได้แผ่นดิน หมายความว่า เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย เงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ บัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้น น าไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆการด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่
การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว้ในแผนไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
       เงินฝากธนาคาร หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่ีเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อรับเงิน งบประมาณที่เบิกจ่ายจาก
คลัง 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  นางสาวอมรรตัน์  อังคเศรณีกุล นกัวิชาการเงินและบญัชี 
 

เอกสารอ้างอิง  http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/GL-CODE-2560.pdf 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ใบน าส่งการเบิกจ่ายแผนกการเงิน (ขบ. 02) 
2. ใบน าส่งการเบิกจ่ายแผนกการเงิน (ขบ. 01) 
3. ใบน าส่งแผนกพัสด ุ
 

เอกสารบันทึก  - 

http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/GL-CODE-2560.pdf
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 1.รับเอกสาร 
1.1  รับส าเนาเอกสารตั้งเบิก โดย
แนบใบน าส่งเอกสารตั้ง
งบประมาณ (แบบ บช.1/1) 
1.2  รับใบน าส่งเอกสารการตั้ง
เจ้ าหนี้  โดยแนบใบส่งสินค้า/
ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ พร้อม
ส าเนาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

2 นาที/
เรื่อง 

1.1 เอกสารการตั้ง
เบิก 

1.2 ใบส าส่งจาก
แผนกพัสด ุ

 
 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

2.  ตรวจสอบเอกสารที่น าไปตั้ง
เบิกกับเอกสารการบญัชี SAP R/3 
โดยตรวจสอบเลขฎีกา, หมวด
ค่าใช้จ่าย   2.1.1  กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป 
   2.1.2  กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืน
แผนกการเงินเพื่อท าการแก้ไข 

5 นาที/
เรื่อง 

2.1 เอกสารการตั้ง
เบิก 
2.2 ใบน าส่งจาก
แผนกพัสด ุ

3 จนท. 
บัญช ี

 3.  บันทึกฐานข้อมูล 
3.1  บันทึกบัญชลีงในทะเบียนคุม
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
   3.1.1 วัน เดือน ปี  
   3.1.2 เลขท่ีฎีกา 
   3.1.3 เลขท่ี ขบ. 01 และ ขบ. 
02 
   3.1.4 อธิบายรายการ  
   3.1.5 จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 
   3.1.6 รหัสหน่วยงาน 
   3.1-7 ช่ือบริษัท 
3.2 บันทึกบัญชีแยกประเภท 
3 .3  บันทึกสมุดรายวันทั่ ว ไป 
(เจ้าหนี้) 

5 นาที/
เรื่อง 

3.1 เอกสารการตั้ง
เบิก 
3.2 ใบน าส่งจาก
แผนกพัสด ุ

   
 

 
 
 

  

เร่ิมต้น 

รับเอกสาร 

บันทึกฐานข้อมูล 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

1 



SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก      
 

83 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 

    

4 
 

จนท. บัญชี  4.ตรวจสอบความถูกต้อง 
4.1  ตรวจสอบยอดเงินใน
ทะเบียนคุมเงินฝากงบประมาณ
กับทะเบียนคุมเบิกจ่ายฎีกาจาก
แผนกการเงินและบัญชีเงินฝาก
เดินสะพัดจากธนาคาร 
          4.1.1 กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป 
          4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบเอกสารทั้งของ
แผนกการเงินและแผนกบัญชีเพื่อ
หาข้อผิดพลาด และด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง    
 

5 นาที/
เรื่อง 

 

4.1 เอกสารการตั้ง
เบิก 
4.2 ใบน าส่งจาก
แผนกพัสด ุ

5 
 

จนท. บัญชี  5. จัดเก็บเอกสารโดยเรียงเลขที่
ฎีกาและวันที่ของการเบิกจ่ายแต่
ละเดือนฯ  
   
 

3 นาที/
เรื่อง 

 
 

5.1 เอกสารการตั้ง
เบิก 
5.2 ใบน าส่งจาก
แผนกพัสด ุ

   
 

 
 
 

  

จบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและ
บันทึกบัญช ี

 

จัดเก็บเอกสาร 
 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การบันทึกบัญชีการรับเงินงบประมาณ 
GFMIS (ขบ. 02) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.028 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวอมรรัตน์  อังคเศรณี
กุล 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนคุมเจ้าหนี้เงินงบประมาณ 

2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการตรวจสอบทั้งหมด 

 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกบญัชีการรับเงินงบประมาณ GFMIS (ขบ. 02) (ไม่เกินร้อยละ 3) 
ขอบเขตงาน  1. ท าการลงบันทึกบัญชีเจ้าหนีเ้งินงบประมาณ 

2. วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ  เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ หมายถึงจ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น บัญชีนี้
ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP)กบบัญชีลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดราย
ตัวในระบบ (Recon A/C) 
       เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก หมายถึงจ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอก 
       เงินงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลได้จัดสรรให้แก่ส่วนราชการตามพระราชบัญญตัิงบประมาณ รายจ่ายประจ าป ี
การจ่ายก่อหนีผู้กพันเงินงบประมาณสามารถด าเนินการไดต้ามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  นางสาวอมรรตัน์  อังคเศรณีกุล นกัวิชาการเงินและบญัชี 
 

เอกสารอ้างอิง  www.ktb.co.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  Statement เงินรับฝากเงินงบประมาณ ใน ธนาคารกรุงไทย 
 

เอกสารบันทึก  - 

http://www.ktb.co.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 1.รับเอกสาร 
1.1 รับส าเนารายการ

เคลื่อนไหวประจ าวันบัญชี
เงินฝากในงบประมาณ 

2 นาที/เรื่อง - ส าเนารายการ
เคลื่อนไหว 

- ทะเบียนคุมเงิน
ฝากเงิน
งบประมาณ 

 
 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

2.บันทึกบัญชี 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง
รายการเงินโอน โดยตรวจสอบ
วันท่ี จ านวนเงิน ช่ือบัญชี  
          2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป 
          2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง 
ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อท าการ
แก้ไข 

3 นาที/เรื่อง - ส าเนารายการ
เคลื่อนไหว 

- ทะเบียนคุมเงิน
ฝากเงิน
งบประมาณ 

 

3 จนท. 
บัญช ี

 3.บันทึกฐานข้อมูล 
3.1 บันทึกในทะเบียนคุมเงิน
ธนาคารของหน่วยงาน (เงิน
งบประมาณ) พร้อมท้ังแนบส าเนา
รายการเคลื่อนไหวประจ าวันบัญชี
เงินฝากงบประมาณ  
          3.1.1 วัน เดือน ปี  
          3.1.2 เลขท่ีฎีกา 
          3.1.3 อธิบายรายการ 
          3.1.4 จ านวนเงินที่รับ 
3.2 บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   -  กรณีหนั งสื อ ไม่ ค รบถ้ วน 
ถูกต้อง  

5 นาที/เรื่อง - ส าเนารายการ
เคลื่อนไหว 

- ทะเบียนคุมเงิน
ฝากเงิน
งบประมาณ 

 

   
 

 
 
 

  

เร่ิมต้น 

1 

รับเอกสาร 

บันทึกฐานข้อมูล 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

    

4 
 

จนท. บัญชี  4.1 ตรวจสอบยอดเงินใน
ทะเบียนคุมเงินฝากงบประมาณ
กับทะเบียนคุมเบิกจ่ายฎีกาจาก
แผนกการเงินและบัญชีเงินฝาก
เดินสะพัดจากธนาคาร 
          4.1.1 กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป 
          4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบเอกสารทั้งของ
แผนกการเงินและแผนกบัญชีเพื่อ
หาข้อผิดพลาด และด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง   

2 นาที/เรื่อง 
 
 

- ส าเนารายการ
เคลื่อนไหว 

- ทะเบียนคุม
เงินฝากเงิน
งบประมาณ 

 

   
 

 
 
 

  

จบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 
 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่าย

ช าระหนี้เจ้าหนี้เงินงบประมาณ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.029 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวอมรรัตน์  อังคเศรณี
กุล 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนคุมเจ้าหนี้เงินงบประมาณ 

2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการตรวจสอบทั้งหมด 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกบญัชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายช าระหนี้เจ้าหนีเ้งินงบประมาณ (ไม่เกนิร้อยละ 3) 

 
ขอบเขตงาน  1. ท าการลงบันทึกบัญชีเจ้าหนีเ้งินงบประมาณ 

2. วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ             เงินรายได้แผ่นดิน หมายความว่า เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย เงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ บัญญัติไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้น น าไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆการด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่
การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว้ในแผนไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
        เจ้าหนี้อื่น - ร้านค้าภายนอก หมายถึงจ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท/
ห้างร้าน ต่างๆ 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  นางสาวอมรรตัน์  อังคเศรณีกุล นกัวิชาการเงินและบญัชี 
 

เอกสารอ้างอิง  http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/GL-CODE-2560.pdf 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. เอกสารการเบิกจ่ายใบส าคัญ (ขบ. 02) 
2. เอกสารการเบิกจ่ายเจ้าหนี้ (ขบ. 01) 
3. การจ่ายช าระหนี้จ่ายตรงในระบบ GFMIS 
 

เอกสารบันทึก  - 

http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/GL-CODE-2560.pdf
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 1. รับเอกสารรับอกสารขอเบิก 
(ขบ.01/ขบ.02) โดยแนบใบน าส่ง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน(บช.1/1) 
มาด้วย  

2 นาที/เรื่อง 1.  บัญชีเดินสะพัด
กับธนาคาร 
2.  การจ่ายเจ้าหนี้
ในระบบ GFMIS 
3.  เ อ ก ส า ร
ใบส าคัญ 
4.  เ อ ก ส า รกา ร
จ่ายเจ้าหนี้ 

 
 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

 
 
 

2.ตรวจสอบเอกสาร 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบ
เบิกเงินงบประมาณและ
ใบเสร็จรับเงิน 
- กรณีตรวจสอบใบขอเบิกเงิน
งบประมาณ โดยตรวจสอบเลขท่ี 
GFMIS ของรายการบันทึกการ
จ่ายช าระเงิน (ขจ.01) หวด
ค่าใช้จ่าย ช่ือบัญชี รหัสบัญชีแยก
ประเภท 
จากระบบ GFMIS ลายมือช่ือ
ผู้อนุมัติ ลายมือช่ือผู้เบิกจ่าย/
ใบเสร็จรับเงิน  
- กรณีตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 
โดยตรวจสอบ ช่ือบริษัทห้างร้าน 
วัน เดือน ปี รายการสินค้า  

3 นาที/เรื่อง 1.  บัญชีเดินสะพัด
กับธนาคาร 
2.  การจ่ายเจ้าหนี้
ในระบบ GFMIS 
3.  เ อ ก ส า ร
ใบส าคัญ 
4.  เ อ ก ส า รกา ร
จ่ายเจ้าหนี้ 
 

      

เร่ิมต้น 

รับเอกสาร 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

1 

ตรวจสอบ
ความถูก

ต้อง 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 

    

3 
 

จนท. บัญชี  3.1 บันทึกในทะเบียนคุมเงิน
ธนาคารของหน่วยงาน (เงิน
งบประมาณ) พร้อมท้ังแนบ
ส าเนารายการเคลื่อนไหว
ประจ าวันบญัชีเงินฝาก
งบประมาณและการจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS  
บันทึกบัญชีแยกประเภทแยกตาม
หมวด 

5 นาที/เรื่อง 1.  บัญชีเดินสะพดั
กับธนาคาร 
2.  การจ่ายเจ้าหนี้
ในระบบ GFMIS 
3.  เ อ ก ส า ร
ใบส าคัญ 
4.  เ อ ก ส า รกา ร
จ่ายเจ้าหนี้ 
 

4 
 

จนท. บัญชี  4. ตรวจสอบยอดเงินทะเบียนคมุ
ฎีกาเบิกจ่ายกับแผนกการเงิน
และบัญชีเดินสะพัดกับธนาคาร , 
ระบบการจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS 
 
 

2 นาที/เรื่อง 
 
 

1.  บัญชีเดินสะพดั
กับธนาคาร 
2.  การจ่ายเจ้าหนี้
ในระบบ GFMIS 
3.  เ อ ก ส า ร
ใบส าคัญ 
4.  เ อ ก ส า รกา ร
จ่ายเจ้าหนี้ 
 

5 จนท. บัญชี  
 

5. จัดเก็บเอกสารโดยเรียงตาม
เลขที่ฎีกากับวันที่การเบิกจ่าย
ของแต่ละเดือน 

 

3 นาที/เรื่อง 1.  บัญชีเดินสะพดั
กับธนาคาร 
2.  การจ่ายเจ้าหนี้
ในระบบ GFMIS 
3.  เ อ ก ส า ร
ใบส าคัญ 
4.  เ อ ก ส า รกา ร
จ่ายเจ้าหนี้ 
 

   
 
 
 

   
จบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและ
บันทึกบัญช ี

 

จัดเก็บเอกสาร 
 

บันทึกฐานข้อมูล 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.030 

 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวปาริชาต ิ ชมน้อย 
ควบคุมโดย :  นางสมใจ  ศักดาเดช 
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อใหผู้บ้รหิารทราบถึงสถานทางการเงินของหนว่ยงาน 

2. เพื่อใหผู้บ้รหิารใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานขอหนว่ยงานในปีตอ่ 

 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท ารายงานทางการเงินประจ าเดือนและประจ าปี (ไม่เกินร้อยละ 5) 
 

ขอบเขตงาน  1. จัดท ารายงานทางการประจ าเดอืนและประจ าปีให้ผูบ้ริหารน าไปใช้วิเคราะหต์่อการตดัสินใจ 
 

ค าจ ากัดความ  รายงานทางการเงิน เป็นการน าเสนอขอ้มลูทางการเงินอยา่งมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการ ด าเนินงาน 
กระแสเงินสดและรายการอื่นๆ ของหนว่ยงาน ส าหรบัรายงานทางการเงิน ณ ช่วยเวลาใดเวลาหนึง่ แบง่เป็น 2 ลกัษณะ
ดงัน นี ้1. รายงานเสนอตอ่ผูบ้รหิาร 2. รายงานเสนอตอ่ทางราชการ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  น.ส.ปาริชาติ  ชมน้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

เอกสารอ้างอิง  ผังบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะวันออก 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. สมดุบญัชีตา่ง ๆ  
2. สมดุทะเบียนคมุตา่ง ๆ 

 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 1.รวบรวมเอกสาร 
1.1 จัดพิมพ์สมดุบัญชีและ

ทะเบียนคุมต่างๆ ดังน้ี 
1.1.1 สมุดบัญชีขั้นต้น (สมุด
รายวันรับเงิน จ่าย ท่ัวไป 
1.1.2 สมุดบัญชีแยกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินสดในมือ เงิน
ฝากธนาคาร  

 

30 นาที 1.สมุดบัญชีต่าง ๆ  
2.สมุดทะเบียนคุม
ต่าง ๆ  
 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

ตรวจสอบเอกสำร 

2. .ตรวจสอบความถูกต้อง 
22.1 ตรวจสอบสมดุบัญชีและ
ทะเบียนต่างๆ ที่จดัพิมพ์ 
ตรวจสอบตัวเลข  
       2.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบสมุดบัญชีที่บันทึก
บัญชีกับส าคัญการลงบัญชี และ
ด าเนินการแก้ไข 

30 นาที 1.สมุดบัญชีต่าง ๆ  
2.สมุดทะเบียนคุม
ต่าง ๆ  
 

3 
 

จนท. 
บัญช ี

 3.จัดท ารายงาน 
3.1 เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
จัดท ารายงานต่างๆ ดังนี ้
       3.1.1 รายงานประจ าเดือน 
                
       3.1.2 รายงานประจ าป ี
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8 วัน 
 
 
 

1.สมุดบัญชีต่าง ๆ  
2.สมุดทะเบียนคุม
ต่าง ๆ  
 

      

เร่ิมต้น 

รับเอกสาร 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบทะเบยีนคุมเงินกับ 
Statement หรือ สมุดเงินฝากธนาคาร 

 

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 

    

4 
 

จนท. บัญชี  
 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

4.ตรวจสอบความถูกต้องรายงาน 
4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของตัวเลขในรายงาน
ทุกประเภท 
       4.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบตัวเลขในรายงาน
กับสมุดบัญชีแยกประเภท และ
ท ะ เ บี ย น คุ ม ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ ห า
ข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไข     
 

5 วัน 1.สมุดบัญชีต่าง ๆ  
2.สมุดทะเบียนคุม
ต่าง ๆ  
 

   
 

5.เสนอลงนาม 
5.1 เสนอผู้มีอ านาจอนุมตัิใน
รายงานทางการเงิน 
 

2 วัน 1.รายงาน 

 
 
 

     

1 

จบ 

เสนอลงนาม 
 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานการจัดท าตน้ทุน 
(เงินงบประมาณ และ เงินรายได้) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.031 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวอมรรัตน์  อังคเศรณีกุล 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินทีดี ซึงเป็ นส่วนหนงึของ บริหารกิจการบ้านเมืองทดีี (Good Governance ) 
2. เพมิความรับผิดชอบต่อสาธารณะ Accountability  
3. เพมิความสามารถในการตัดสินใจในการการบริหารจดัการ  
4. การวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานการจัดท าต้นทุน (เงินงบประมาณ และ เงินรายได้) (ไมเ่กินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน  1. การน าข้อมูลหมวดค่าใช้จ่าย เงนิงบประมาณ และ เงินรายได้ มาจัดท ารายงาน 

2. ค านวณแต่ละค่าใช้จ่ายแต่ละรายการมาค านวณ โดยแยกจากหน่วยงาน ผลผลิต รหัสกิจกรรม และจ านวนเงิน 

 
ค าจ ากัดความ  1. Cost accounting หมายถึง การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก การจ าแนก การปันส่วน การสรุป และการรายงานข้อมูล

เกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้บริหาร 
2. Cost หมายถึง ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ซึง่อาจเป็นเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือการก่อหนี้ผูกพัน ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสนิค้าและบริการ     
           

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  นางสาวอมรรตัน์  อังคเศรณีกุล นกัวิชาการเงินและบญัชี 
 

เอกสารอ้างอิง  webonlineinter.gfmis.go.th/ โดยเรยีกจาก token key งบทดลองค่าใช้จ่าย 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฐานข้อมูลในทางบัญชี 
2. งบทดลอง GFMIS หมวดค่าใช้จ่าย 

3. เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 1. น าเอกสารการเบิกจ่ายมา
บันทึกทะเบียนฐานข้อมูลโดยแยก
ประเภทเงินงบประมาณและเงิน
รายได้   

3 นาที/เรื่อง 1.1 เอกสารการ
เบิกจ่าย 
1.2 ง บ ท ด ล อ ง 
GFMIS 

 
 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

2.1 ตรวจสอบสมุดบญัชีและ
ทะเบียนต่างๆ ที่จดัพิมพ์ 
ตรวจสอบตัวเลข โดยมีการทาน
ยอดด้วยเครื่องคิดเลข 
       2.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบฐานข้อมลูการ
ลงบัญชี และน าเอกสารการรบั 
เอกสารการจ่าย มาตรวจสอบ 
เพื่อหาข้อผิดพลาด  

15 นาที/เรื่อง 2.1 เอกสารการ
เบิกจ่าย 
2 . 2  ง บ ท ด ล อ ง 
GFMIS 
 

3 จนท. 
บัญช ี

 3. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
จัดท าตารางต่างๆ  
       3.1 ค่าใช้จ่ายตามผังบัญช ี
แหล่งของเงิน หน่วยงาน จ านวน
เงิน สาขา 
        3.2 ประเภทค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กิจกรรม ผลผลติ   
               

12 นาที/เรื่อง 3.1 เอกสารการ
เบิกจ่าย 
3.2 ง บ ท ด ล อ ง 
GFMIS 
 

   
 

 
 
 

  

เร่ิมต้น 

1 

บันทึกบัญช ี

จัดท ารายงาน 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 

    

4 
 

จนท. บัญชี  4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของตัวเลขในรายงาน
ทุกประเภท 
       4.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบตัวเลขในรายงาน
กับสมุดบัญชีแยกประเภท และ
ท ะ เ บี ย น คุ ม ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ ห า
ข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไข 
 

3 นาที/เรื่อง 4.1 เอกสารการ
เบิกจ่าย 
4.2 ง บ ท ด ล อ ง 
GFMIS 
 

4 
 

ผู้อ านวยการ
วิทยาเขตฯ 

 
 

5.1 เสนอผู้มีอ านาจอนุมตัิใน
บันทึกข้อความ 
 

12 นาที/เรื่อง 1.  บัญชีเดินสะพดั
กับธนาคาร 
2.  การจ่ายเจ้าหนี้
ในระบบ GFMIS 
3.  เ อ ก ส า ร
ใบส าคัญ 
4.  เ อ ก ส า รกา ร
จ่ายเจ้าหนี้ 
 

 
 
 

     

1 

ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
บัญชี 

 

จบ 

ลงนามอนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าทะเบียนคุมเงินสดในมือและ
ทะเบียนคุมเงินฝากไม่มรีายตัว 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.032 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวสมพร พริ้งพัฒนพงษ์ 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ ชมนอ้ย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนคุมเงินสดในมือและเงินฝากไม่มีรายตัว 
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกบญัชีทะเบียนคุมเงิน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการการจัดท าทะเบียนคุมเงินสดในมือและเงินฝากไม่มีรายตัว 
     2.1 ท าการลงบัญชีเงินสดในมือและเงินฝากไม่มีรายตัว 
     2.2 วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญช ี
 

ค าจ ากัดความ  เงินสดในมือ  หมายถึง  เงินท่ีหน่วยงานถือไว้ในรูปของธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ดราฟต์ ธนาณัติ รหัสบัญชี 1101010101 
         เงินฝากไม่มีรายตัว  หมายถึง  เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์และเงินฝากประจ า อายุไม่เกิน 3 เดือน ที่
ฝากไว้กับสถาบันการเงินหรือแหลง่อื่นๆ รหัสบัญชี 1101032000 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. น.ส.สมพร  พริ้งพัฒนพงษ์      นักวิชาการเงินและบัญช ี
 

เอกสารอ้างอิง  ผังบัญชีมาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
    

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ทะเบียนคุมเงินสดในมือและเงินฝากไม่มีรายตัว 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 รับเอกสาร 
-  น าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ
เ งิน  ด้ านจ่ าย เ งิน  ด้ านทั่ ว ไป
เ พื่ อ ที่ จ ะ บั น ทึ ก ร า ย ก า ร ใ น
ทะเบียนคุมเงินสดในมือและเงิน
ฝากไม่มีรายตัว 

3 นาที/
เรื่อง 

 
 

-  ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี
   

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

 

บันทึกบัญชี 
น าใบส าคัญการลงบัญชีต่างๆ 
รายการที่เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม
บันทึกรายการในสมุดทะเบียนคุม
ดังต่อไปนี้ 
- วัน เดือน ปี (รับ-จ่าย) 
- เลขท่ีใบส าคัญการบันทึกบัญชี 
 

3 นาที/
เรื่อง 

 

- ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี

3 จนท. 
บัญช ี

 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

 

3.ตรวจสอบความถูกต้อง 
3.1 ตรวจสอบทะเบยีนคุมรับฝาก
อื่น – อื่น ๆ  จัดพิมพ์ ตรวจสอบ
ตัวเลข  
       3.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       3.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบสมุดบญัชีท่ีบันทึก
บัญชีกับส าคัญการข้อผดิพลาด 
และด าเนินการแกไ้ข 
 

15 นาที 
 
 
 

1.ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี
2.ทะเบียนเงินรับฝาก
อื่น 
 

   
 

 
 
 

  

เร่ิมต้น 

จบ 

รวบรวมเอกสาร 

บันทึกบัญช ี

 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานทะเบียนคุมเงินรายได้จากกการจัด
การศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.033 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นายณัฐดนัย บวัสุวรรณ 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องการรับรายได้และเงินรับฝาก 
1.2 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดหาเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบท้ังหมด 
1.3 เพื่อให้ข้อมูลรายงานเงินรายได้จากการให้บริการแต่ละประเภทให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกบญัชี (ไม่เกินร้อยละ 30) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน  ท าการลงบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ         รายได้จากการบริการของหน่วยงาน หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการให้บริการแก่บุคคลภายนอก ซึ่ง
หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พอื่ ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
       เงินฝากธนาคาร หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่ีเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อรับเงิน งบประมาณที่เบิกจ่ายจาก
คลัง 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  นายณัฐดนยั บัวสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 
 

เอกสารอ้างอิง  ผังบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1.1 ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
1.2 ใบน าฝากเงินของธนาคาร 
1.3 รับรายงานการน าส่งเงินงบประมาณเงินรายได้ 
1.4 สมุดรายวันรับเงิน 
1.5 บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
1.6 ทะเบียนคุมเงินรายได้ (เงินผลประโยชน์) 
1.7 ทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 
1.8 ทะเบียนคุมเงินสดในมือ 
1.9 ทะเบียนคุมเงินฝากไม่มีรายตัว 
1.10 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน 
1.11 ระบบ GL 
 

เอกสารบันทึก : - 
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กรณีไม่ถูกต้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

 
น ำเอกสำรจำกแผนกกำรเงิน 

  

1 จนท.บัญช ี  
 
 

1.1 รับส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
1.2   

3  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 

2 จนท.บัญช ี  2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงิน     
          - กรณีใบเสร็จรับเงิน ควร
ตรวจสอบ วันเดือนปี รายการรับ
เงิน จ านวนเงิน ตัวอักษร และ
ลายมือช่ือผูร้ับเงิน                     
         2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นต่อไป 
         2.1.2 กรณีที่ ไม่ถูกต้อง 
ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อท าการ
แก้ไข 

5  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 

3 จนท.บัญช ี  3.1   น าใบเสร็จรับเงินมาบันทึก
บัญชี รายการที่เกีย่วกับเงิน
รายได้จากการจัดการศึกษาโดย
แยกตามหน่วยงานต่าง ๆ   ใน
สมุดทะเบียนคมุรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

3.1.1 วัน  เดือน  ป ี (รับ) 
3.1.2 เลขท่ีใบเสร็จรับ 
3.1.3 ภาคเรียน 
3.1.4 บันทึกรายละเอียด
ของรายการที่เกิดขึ้น 

3.1.5 จ านวนเงิน   

15  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 

   
 
 
 

   

เร่ิม 

รับเอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง 

กรณีถูกต้อง 

บันทึกบัญช ี

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

 
 

    

4 จนท.บัญช ี  4.1 ตรวจสอบทะเบยีนคุมเงิน
รายได้จากการจัดการศึกษา 
จัดพิมพ์ ตรวจสอบตัวเลข โดยมี
การทานยอดด้วยเครื่องคิดเลข 
       4.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบสมุดบัญชีที่บันทึก
บัญชีกับส าคัญการลงบัญชี และ
น าเอกสารการรับ เอกสารการ
จ่ า ย ม า ต ร ว จ ส อ บ เ พื อ ห า
ข้อผิดพลาด และด าเนินการ
แก้ไข 

5  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 

5 
 
 
 
 

จนท.บัญช ี  5.1 รับสมุดคมุเงินแผนกการเงิน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 

3  นาที 1.สมุดคมุเงิน 

 
 
 

     

1 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและ
การบันทึกบัญช ี

รับสมุดคุมเงินจาก
แผนกการเงิน 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.034 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวปาริชาต ิ ชมน้อย 
ควบคุมโดย :  นางสมใจ  ศักดาเดช 
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อแยกประเภทของเงินรับฝาก 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน (ไม่เกินรอ้ยละ 5) 
 

ขอบเขตงาน  1. การลงบันทึกบัญชีเงินรับฝากตา่ง ๆ 

2. เพื่อตรวจความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ  เงินรับฝากอื่น หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับฝากไว้จากผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหนี้สินท่ีหน่วยงานจะต้องจ่ายคืน
ให้แก่ผู้ฝากเมื่อมีการทวงถาม หรอืเป็นเงินผ่านมือท่ีจะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 หน่วยงานไมส่ามารถใช้จ่ายเพื่อประโยชน์
ของหน่วยงานเองได้ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  น.ส.ปาริชาติ  ชมน้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

เอกสารอ้างอิง  ผังบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะวันออก 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ใบส าคัญการลงบัญช ี

2. ทะเบียนเงินรับฝากอ่ืน 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 1.รวบรวมเอกสาร  
1 .1  รั บ ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับเงิน  ด้านจ่ายเงิน  ด้าน
ทั่วไปมาเพื่อที่จะบันทึกรายการ 
ในสมุดทะเบียนคุม 
 

20 นาที 1.ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี
 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

2. .บันทึกบัญชี 
2.1   น าใบส าคัญการลงบญัชีต่าง 
ๆ   รายการที่เกีย่วกับรับฝากอ่ืน-
อื่นๆ บันทึกรายการในสมุด
ทะเบียนคุม  เพื่อแยกประเภท
ของรับเงิน  

30 นาที 1.ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี
2.ทะเบียนเงินรับฝาก
อื่น 

3 จนท. 
บัญช ี

 
 

 

3.ตรวจสอบความถูกต้อง 
3.1 ตรวจสอบทะเบยีนคุมรับฝาก
อื่น – อื่น ๆ  จัดพิมพ์ ตรวจสอบ
ตัวเลข โดยมีการทานยอดด้วย
เครื่องคิดเลข 
       3.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       3.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบสมุดบญัชีท่ีบันทึก
บัญชีกับส าคัญการลงบัญชี และ
น าเอกสารการรับ เอกสารการ
จ่าย มาตรวจสอบ เพื่อหา
ข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไข 

15 นาที 
 
 
 

1.ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี
2.ทะเบียนเงินรับฝาก
อื่น 
 

   
 

 
 
 

  

เร่ิมต้น 

จบ 

รวบรวมเอกสาร 

บันทึกบัญช ี

 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยมื 
นอกงบประมาณ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.035 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวสมพร พริ้งพัฒนพงษ์ 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ ชมนอ้ย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนคุมเงินสดในมือและเงินฝากไม่มีรายตัว 
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกบญัชีทะเบียนคุมเงิน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการการจัดท าทะเบียนคุมเงินสดในมือและเงินฝากไม่มีรายตัว 
     2.1 ท าการลงบัญชีเงินสดในมือและเงินฝากไม่มีรายตัว 
     2.2 วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญช ี
 

ค าจ ากัดความ  ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  หมายถึง  จ านวนเงินนอกงบประมาณท่ีหน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/
หรือ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เพื่อน าไปทดรองใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรบัช าระคืนหรือรอการส่ง
ชดใช้ใบส าคัญ บัญชีลูกหนีเ้งินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010108 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. น.ส.สมพร  พริ้งพัฒนพงษ์      นักวิชาการเงินและบัญช ี
 

เอกสารอ้างอิง  ผังบัญชีมาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ทะเบียนคุมเงินสดในมือและเงินฝากไม่มีรายตัว 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 รับเอกสาร 
-  น าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ
เ งิน  ด้ านจ่ าย เ งิน  ด้ านทั่ ว ไป
เ พื่ อ ที่ จ ะ บั น ทึ ก ร า ย ก า ร ใ น
ทะเบียนคุมลูกหนี้ เ งินยืมนอก
งบประมาณ 

3 นาที/
เรื่อง 

 
 

-  ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี
   

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

 

บันทึกบัญชี 
น าใบส าคัญการลงบัญชีต่างๆ 
รายการที่เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม
บันทึกรายการในสมุดทะเบียนคุม
ดังต่อไปนี้ 
- วัน เดือน ปี (รับ-จ่าย) 
- เลขท่ีใบส าคัญการบันทึกบัญชี 
 

3 นาที/
เรื่อง 

 

- ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี

3 จนท. 
บัญช ี

 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้  
โดยมีการทานยอดด้วยเครื่องคิด
เลข  
- กรณีถูกต้องด าเนินการขั้นต่อไป 
- กรณีไม่ถูกต้อง ท าการตรวจสอบ
สมุดบัญชีที่บันทึกบัญชีใบส าคัญ
การลงบัญชี และน าเอกสารการ
รับ/จ่าย มาตรวจสอบ เพื่อหา
ข้อผิดพลาดและด าเนินการแก้ไข  
 

5 นาที/
เรื่อง 

 

- ทะเบียนคุมลูกหนี ้
 

   
 

 
 
 

  

เร่ิมต้น 

จบ 

รวบรวมเอกสาร 

บันทึกบัญช ี

 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานทะเบียนคุมเจ้าหนี้เงินงบประมาณ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.036 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นายณัฐดนัย บวัสุวรรณ 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนคุมเจ้าหนี้เงินงบประมาณ 
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการตรวจสอบทั้งหมด 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในงานทะเบียนคุมเจ้าหนีเ้งนงบประมาณ (ไม่เกนิร้อยละ 30) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน  - ท าการลงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้เงินงบประมาณ 
- วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 

ค าจ ากัดความ         เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ หมายถึงจ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น 
บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP)กบบัญชีลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็นบัญชีที่เก็บ
รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) 
       เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก หมายถงึจ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอก 
       เงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
การจ่ายก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  นายณัฐดนยั บัวสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 
 

เอกสารอ้างอิง  ผังบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  ใบส าคัญการลงบัญชีดา้นรับเงิน  ด้านจ่ายเงิน  ด้านท่ัวไปมาเพื่อที่จะบันทึกรายการ ในสมุดทะเบียนคมุ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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กรณีถูกต้อง 

กรณีไม่ถูกต้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

    
น าเอกสารการเบิกจ่าย 
 

  

1 จนท.บัญช ี  1.1 รับใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับเงิน  ด้านจ่ายเงิน  ด้าน
ทั่วไปมาเพื่อที่จะบันทึกรายการ 
ในสมุดทะเบียนคุม 

3  นาที 1.ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี

2 จนท.บัญช ี  2.1   น าใบส าคัญการลงบญัชีต่าง 
ๆ   รายการที่เกีย่วกับเจ้าหนี้
บันทึกรายการในสมุดทะเบียนคุม
เจ้าหนี้รายบุคคล  รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
2.1.1 วัน  เดือน  ป ี (รับ  -  
จ่าย) 
2.1.2 เลขท่ีใบส าคัญการบันทึก
บัญช ี
2.1.3 เลขท่ีเอกสารการเบิกจ่าย 
2.1.4 บันทึกรายละเอียดของ
รายการที่เกดิขึ้น/ชื่อเจ้าหนี ้
2.1.5 จ านวนเงิน   
2.1.6 เลขท่ีฎีกา 

15  นาที 1.ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี

3 จนท.บัญช ี  3.1 ตรวจสอบทะเบยีนคุมเจ้าหนี้
รายบุคคลจัดพิมพ์ ตรวจสอบ
ตัวเลข โดยมีการทานยอดด้วย
เครื่องคิดเลข 
       3.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       3.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบสมุดบญัชีท่ีบันทึก
บัญชีกับส าคัญการลงบัญชี และ
น าเอกสารการรับ เอกสารการ
จ่ายมาตรวจสอบเพือหา
ข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไข 

5  นาที 1.ทะเบียนเจ้าหนี้
รายบุคคล 

    
 
 
 

  

เร่ิม 

รวบรวม 

บันทึกบัญช ี

จบ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานทะเบียนคุมเจ้าหนี้เงินรายได ้

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.037 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นายณัฐดนัย บวัสุวรรณ 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนคุมเจ้าหนี้เงินงบรายได้ 
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการตรวจสอบทั้งหมด 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในงานทะเบียนคุมเจ้าหนีเ้งินรายได้ (ไม่เกินร้อยละ 30) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน  - ท าการลงบันทึกบัญชีเจ้าหนี้เงินรายได้ 
วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ         เจ้าหนี้อื่น - ร้านค้าภายนอก หมายถึงจ านวนเงินท่ีหน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท/
ห้างร้าน ต่างๆ 
       เงินรายได้ หมายถึงเงินหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดินและให้หมายถึงการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากการด าเนินงาน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

นายณัฐดนยั บัวสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 

เอกสารอ้างอิง  
 

ผังบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

แบบฟอร์มที่ใช้  
 

ใบส าคัญการลงบัญชีดา้นรับเงิน  ด้านจ่ายเงิน  ด้านท่ัวไปมาเพื่อที่จะบันทึกรายการ ในสมุดทะเบียนคมุ 

เอกสารบันทึก  - 
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กรณีไมถู่กตอ้ง 

กรณีถูกต้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

    
น าเอกสารการเบิกจา่ย 
 

  

1 จนท.บัญช ี  1.1 รับใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับเงิน  ด้านจ่ายเงิน  ด้าน
ทั่วไปมาเพื่อที่จะบันทึกรายการ 
ในสมุดทะเบียนคุม 

 

3  นาที 1.ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี

2 จนท.บัญช ี  2.1   น าใบส าคัญการลงบญัชีต่าง 
ๆ   รายการที่เกีย่วกับเจ้าหนี้
บันทึกรายการในสมุดทะเบียนคุม
เจ้าหนี้รายบุคคล  รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
2.1.1 วัน  เดือน  ป ี (รับ  -  
จ่าย) 
2.1.2 เลขท่ีใบส าคัญการบันทึก
บัญช ี
2.1.3 เลขท่ีเอกสารการเบิกจ่าย 
2.1.4 บันทึกรายละเอียดของ
รายการที่เกดิขึ้น/ชื่อเจ้าหนี ้
2.1.5 จ านวนเงิน   
2.1.6 เลขท่ีฎีกา 

15  นาที 1.ใบส าคัญการ
ลงบัญช ี

3 จนท.บัญช ี  3.1 ตรวจสอบทะเบยีนคุมเจ้าหนี้
รายบุคคลจัดพิมพ์ ตรวจสอบ
ตัวเลข โดยมีการทานยอดด้วย
เครื่องคิดเลข 
       3.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       3.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบสมุดบญัชีท่ีบันทึก
บัญชีกับส าคัญการลงบัญชี และ
น าเอกสารการรับ เอกสารการ
จ่ายมาตรวจสอบเพื่อหา
ข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไข 

5  นาที 1.ทะเบียนเจ้าหนี้
รายบุคคล 

 
 
 

     

เร่ิม 

รวบรวม 

บันทึกบัญช ี

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข. จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตั้งใบส าคญัค้างจ่าย 

เงินรายได ้

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.038 

วันท่ีบังคับใช้ 
    1/7/63 
 

เขียนโดย : นางดาวใจ สระทองทรัพย ์
ควบคุมโดย : นางปาริชาติ ชมนอ้ย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนคุมการบันทึกบัญชีตั้งใบส าคัญคา้งจ่ายเงินรายได้ 
1.2 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการตรวจสอบทั้งหมด 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล (ไมเ่กินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน  2.1 ท าการลงบันทึกบัญชีใบส าคัญค้างจ่ายเงินรายได้ 
2.2 วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ         ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย หมายถึง จ านวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่บุคคลอื่น โดยเป็นการ
จ่ายจากเงินนอกเงินประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน  ซึ่งไม่มีการท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ บัญชีใบส าคัญค้าง
จ่าย(เงินรายได้) รหัสบัญชี 2102040110   
       เงินรำยได้ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินท่ีมหาวิทยาลัยได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดินและให้หมายถึง 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากการด าเนินงาน 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

นางดาวใจ สระทองทรัพย์       นักวิชาการเงินและบัญชี 

เอกสารอ้างอิง  http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/GL-CODE-2560.pdf 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  - 
เอกสารบันทึก  1. ใบน าส่งเอกสารการเบิกจ่าย 

2. ใบส าคัญการลงบัญชีด้านท่ัวไป 
 

http://gfmis.crru.ac.th/web/docs/document/GL-CODE-2560.pdf
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

รับเอกสารจากแผนกการเงิน 
 
 
 

  

1 จนท.บัญช ี  1.1 รับใบส าคัญการตั้งใบส าคญัคา้งจ่ายโดย
แนบใบน าส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (บช.1/1) 

1  นาที 1. ใบน าส่งเอกสารการ
เบิกจ่าย 

2 จนท.บัญช ี  2.1 ตรวจสอบความถูกต้องใบส าคัญต้องจ่ายโดย
ตรวจสอบเลขที่ใบส าคัญรับเงิน เงินรายได้ 
หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน ตัวเลข  
     - กรณีตรวจสอบใบส าคัญเบิกเงินรายได้ 
โดยตรวจสอบเลขที่ใบส าคัญเบิกเงิน เงินรายได้ 
หมวดรายจ่าย/รายการ จ านวนเงิน ตัวเลข และ
ตัวอักษร ลายมือช่ือผู้เบิกจ่าย ลายมือช่ือผู้อนุมัต ิ
วัน เดือน ปี ที่จ่าย เลขบัญชีเงินฝาก-Interface 
เลขท่ีเช็คธนาคาร/เงินสด 
     -  ก ร ณี ต ร ว จ ส อ บ ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น               
ควรตรวจสอบ ช่ือบริษัทห้างร้าน วันเดือนปี       
ผู้จ่ายเงิน รายการสินค้าและบริการ จ านวนเงิน
ตัวเลขกับตัวอักษรต้องตรงกัน  
          2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นต่อไป 
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงิน 

12  นาที 1. ใบน าส่งเอกสารการ
เบิกจ่าย 
 

3 จนท.บัญช ี  3.1 บันทึกรายการลงในใบส าคญัการลงบัญชี
ทั่วไป  
   3.1.1 บันทึกเลขท่ีในใบส าคัญการลงบัญช ี
   3.1.2 วัน เดือน ปี  
   3.1.3 บันทึกบัญชี โดย 
          เดบิต ค่าใช้จ่าย (แยกตามประเภท) 
                   เครดิต ใบส าคญัคา้งจ่ายอื่น  
   3.1.4 อธิบายรายการ 
   3.1.5 ลงช่ือผู้จัดท า 
3.2 บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป 

11  นาที 1. ใบน าส่งเอกสารการ
เบิกจ่าย 

2. ใบส าคัญการ
ลงบัญชีด้านท่ัวไป 

4 จนท.บัญช ี  
 

 

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องรายงานและบันทึก
บัญช ี
     4.1.1 ใบส าคัญการตั้งใบส าคญั 
     4.1.2 ใบส าคัญการลงบญัชีด้านท่ัวไป 

3 นาท ี 1. ใบส าคัญการ
ลงบัญชีด้านท่ัวไป 

 

    
 
 

 

  

รับเอกสาร 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

กรณีถูกต้อง 

กรณีไม่ถูกต้อง 

บันทึกบัญช ี

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกบัญช ี

เร่ิมต้น 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การตรวจสอบงบทดลองหมวด 5 (ค่าใช้จ่าย) 
ระหว่างระบบ GFMIS และ EXCEL โดยแยก

หน่วยงาน 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.039 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวอมรรัตน์  อังคเศรณีกุล 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องการรับรายได้และเงินรับฝาก 
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดหาเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบท้ังหมด 
3. เพื่อให้ข้อมูลรายงานเงินรายไดจ้ากการให้บริการแตล่ะประเภทให้แต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการตรวจสอบงบทดลองหมวด 5 (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างระบบ GFMIS และ EXCEL โดยแยกหน่วยงาน (ไม่
เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน  1. ท าการลงบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก 

2. วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ  เงินรายได้แผ่นดิน หมายความว่า เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้  เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วย เงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ บัญญัติ
ไม่ให้หน่วยงานของรัฐนั้น น าไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆการด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นการ
น าโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว้ในแผนไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
 เงินฝากธนาคาร หมายถึง บญัชเีงินฝากของหนว่ยงานท่ีเปิดบญัชไีว้กับธนาคารเพื่อรับเงิน งบประมาณที่เบิกจ่ายจากคลัง 
 

หนา้ทีค่วาม
รับผิดชอบ 

นางสาวอมรรตัน์  อังคเศรณีกุล นกัวิชาการเงินและบญัชี 

เอกสารอ้างอิง  webonlineinter.gfmis.go.th/ โดยเรยีกจาก token key 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฐานข้อมูลในทางบัญชี 
2. งบทดลอง GFMIS หมวดค่าใช้จ่าย 
3. เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

เอกสารบันทึก  - 



SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก      
 

112 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 1 .1  เ รี ยก เอกสารจากระบบ 
GFMIS  
 

2 นาที/เรื่อง 1.1 เอกสารการ
เบิกจ่าย 
1.2 ง บ ท ด ล อ ง 
GFMIS 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

 

2.1 ช่ือหน่วยงาน 
2.2 รหัสหน่วยงาน 
2.3 รหัสบัญชีแยกประเภท 

3 นาที/เรื่อง 2.1 เอกสารการ
เบิกจ่าย 
2 . 2  ง บ ท ด ล อ ง 
GFMIS 
 

3 จนท. 
บัญช ี

 3.1 จัดเก็บข้อมูลหมวด 5 
(ค่าใช้จ่าย) 
   3.1.1 แยกหน่วยงาน 
   3.1.2 แยกประเภทตามผังบัญช ี  

5 นาที/เรื่อง 3.1 เอกสารการ
เบิกจ่าย 
3.2 ง บ ท ด ล อ ง 
GFMIS 
 

4 จนท. 
    บัญชี 

 4.1  จัดท างบทดลอง Excel โดย
ใช้ข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่าย (หมวด 5) 
   4.1.1 แยกประเภทตามผังบัญช ี
   4.1.2 จ านวนเงิน 
   4.1.3 รหัสหน่วยงาน 

5 นาที/เรื่อง 4.1 เอกสารการ
เบิกจ่าย 
4.2 ง บ ท ด ล อ ง 
GFMIS 
 

5 
 

จนท. บัญชี  5.1 ตรวจสอบควบคู่กับเอกสาร
การลงบัญชีและงบทดลองใน
ระบบ GFMIS 
 

5 นาที/เรื่อง 1.  บัญชีเดินสะพัด
กับธนาคาร 
2.  การจ่ายเจ้าหนี้
ในระบบ GFMIS 
3.  เ อ ก ส า ร
ใบส าคัญ 
4.  เ อ ก ส า รกา ร
จ่ายเจ้าหนี้ 
 

    
 
 

  

เร่ิมต้น 

รับเอกสาร 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

เก็บข้อมูล 

งบทดลอง Excel 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

บันทึกฐานข้อมูล 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

    

6 
 

จนท. บัญชี  6.1 กรณีถูกต้อง เสรจ็สมบรูณ ์
6.2 กรณีไม่ถูกต้อง กลับไปแก้ไข
ในข้อมูลที่ไม่ตรงเระหว่าง GFMIS 
และ EXCEL และด าเนินการแกไ้ข
ให้ถูกต้อง 
 
 

5 นาที/เรื่อง 
 
 

1.  บั ญ ชี
เ ดิ น ส ะ พั ด กั บ
ธนาคาร 
2 .   ก า ร จ่ า ย
เจ้าหนี้ในระบบ 
GFMIS 
3.  เ อ ก ส า ร
ใบส าคัญ 
4.  เอกสารการ
จ่ายเจ้าหนี้ 
 

   
 
 
 

   

จบ 

1 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานทะเบียนคุมเงินสดและ 
เงินฝากธนาคาร 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.040 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นายณัฐดนัย บวัสุวรรณ 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องการรับรายได้และเงินรับฝาก 
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดหาเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบท้ังหมด 
3. เพื่อให้ข้อมูลรายงานเงินรายไดจ้ากการให้บริการแตล่ะประเภทให้แต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการบันทึกบญัชี (ไม่เกินร้อยละ 30) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน  ท าการลงบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก วิเคราะห์และตรวจเช็คความถูกต้องในการลงบัญชี 
 

ค าจ ากัดความ         รายได้จากการบริการของหน่วยงาน หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการให้บริการแก่บุคคลภายนอก ซึ่ง
หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไวเ้พอื่ ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
       เงินฝากธนาคาร หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่ีเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อรับเงิน งบประมาณที่เบิกจ่ายจาก
คลัง 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  นายณัฐดนยั บัวสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป) 
 

เอกสารอ้างอิง  ผังบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1.1 ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
1.2 ใบน าฝากเงินของธนาคาร 
1.3 รับรายงานการน าส่งเงินงบประมาณเงินรายได้ 
1.4 สมุดรายวันรับเงิน 
1.5 บัญชีเงินรับฝากอ่ืน 
1.6 ทะเบียนคุมเงินรายได้ (เงินผลประโยชน์) 
1.7 ทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 
1.8 ทะเบียนคุมเงินสดในมือ 
1.9 ทะเบียนคุมเงินฝากไม่มีรายตัว 
1.10 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืน 
1.11 ระบบ GL 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

น าเอกสารจากแผนกการเงิน 
 

  

1 จนท. 
บัญช ี

 1.1 รับส าเนาใบเสร็จรับเงิน 3  นาที 1.1 1.ใบเสร็จรับเงิน 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงิน     
          - กรณีใบเสร็จรับเงิน ควร
ตรวจสอบ วันเดือนปี รายการรับ
เงิน จ านวนเงิน ตัวอักษร และ
ลายมือช่ือผูร้ับเงิน                     
         2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติขั้นต่อไป 
         2.1.2 กรณีที่ ไม่ถูกต้อง 
ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อท าการ
แก้ไข 

5  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 

3 จนท. 
บัญช ี

 3.1   น าใบเสร็จรับเงินมาบันทึก
บัญชี รายการที่เกีย่วกับเงิน
รายได้จากการจัดการศึกษาโดย
แยกตามหน่วยงานต่าง ๆ   ใน
สมุดทะเบียนคมุรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

3.1.1 วัน  เดือน  ป ี (รับ) 
3.1.2 เลขท่ีใบเสร็จรับ 
3.1.3 ภาคเรียน 
3.1.4 บันทึกรายละเอียด
ของรายการที่เกิดขึ้น 

3.1.5 จ านวนเงิน   

15  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 

   
 

 
 
 

  

เร่ิมต้น 

1 

รับเอกสาร 

บันทึกบัญช ี

 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 
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ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

    

4 
 

จนท. บัญชี  4.1 ตรวจสอบทะเบยีนคุมเงิน
รายได้จากการจัดการศึกษา 
จัดพิมพ์ ตรวจสอบตัวเลข โดยมี
การทานยอดด้วยเครื่องคิดเลข 
       4.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบสมุดบัญชีที่บันทึก
บัญชีกับส าคัญการลงบัญชี และ
น าเอกสารการรับ เอกสารการ
จ่ า ย  ม า ต ร ว จ ส อบ  เ พื่ อ ห า
ข้อผิดพลาด และด าเนินการแก้ไข 

5  นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน 

5 
 

จนท. บัญชี  5.1 รับสมุดคมุเงินแผนกการเงิน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
   
 

3  นาที 1.สมุดคมุเงิน 

   
 

 
 
 

  

จบ 

1 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและ
บันทึกบัญช ี

 

รับสมุดคุมเงินจาก
แผนกการเงิน 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานทะเบียนคมุเงินฝาก

ธนาคารเงินงบประมาณ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งด.041 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวอมรรัตน์  อังคเศรณีกุล 
ควบคุมโดย : นางสาวปาริชาติ   ชมน้อย 
อนุมัติโดย : นางสมใจ ศักดาเดช 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงิน การบัญชี ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2. เพื่อเป็นคู่มือส าหรับหัวหนา้งานการเงิน หัวหน้างานบัญชี รองผูอ้ านวยการ สถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในการก ากับ
ติดตามระบบการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใสและ ตรวจสอบได้  
3. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการใหค้ าแนะน าปรึกษาแก่ผู้สนใจการปฏิบัติงานในระบบ การเงิน การบญัชี 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (ไมเ่กินร้อยละ 3) 

 
ขอบเขตงาน  เพื่อให้รับรู้เงินรับฝากธนาคารเงินงบประมาณมีการเบิกจ่ายในการรับ - จ่าย คงเหลือแต่ละเดือนเป็นจ านวนเท่าใด 

 
ค าจ ากัดความ  เงินฝากธนาคาร หมายความว่า เงินฝากทุกประเภทที่ฝากไว้กับธนาคารและสถาบัน การเงิน ที่ตั้งอยู่ ในประเทศไทย รวมถึงสาขา

ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างประเทศท่ีตั้งอยู่ ในประเทศไทย  

เงินมัดจ าประกันสัญญา หมายความว่า เงินประกันทีผู่้ผ่านการคัดเลอืกให้เข้าท าสัญญากับทางราชการ น ามาเพื่อเป็นประกันการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา สถานศึกษาจะคืนให้ เมื่อพ้นข้อผูกพนัตามสญัญาแล้ว  

เงินเบิกเกินส่งคนื หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่สถานศกึษาเบิกจากคลัง ไปแล้ว แต่ไม่ไดจ้่ายหรือจ่ายไมห่มด หรือจ่าย
ไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้น าสง่คลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  นางสาวอมรรตัน์  อังคเศรณีกุล นกัวิชาการเงินและบญัชี 
 

เอกสารอ้างอิง  www.ktb.co.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. Statement ของธนาคารกรุงไทย 
2. ฐานข้อมูลในการตั้งเบิกจ่ายเอกสาร 
 

เอกสารบันทึก  - 

http://www.ktb.co.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

1 จนท. 
บัญช ี

 1. รับใบส าคัญการลงบญัชีด้านรับ
เงิน  ด้านจ่ายเงิน  มาเพื่อที่จะ
บันทึกรายการ ในสมุดทะเบียนคุม 

3 นาที/เรื่อง - เอกสารการ
เบิกจ่าย 

- Statement 
ธนาคาร 

 
 

2 จนท. 
บัญช ี

 
 

2.   น าใบส าคัญการลงบัญชีต่าง 
ๆ   รายการที่เกีย่วกับเงินสดใน
มือและเงินฝากธนาคารบันทึก
รายการ  ในสมุดทะเบียนคุม
รายละเอียด 

15 นาที/เรื่อง - เอกสารการ
เบิกจ่าย 

- Statement 
ธนาคาร 

 

3 จนท. 
บัญช ี

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

3.1 ตรวจสอบทะเบยีนคุมเงินฝาก
ธนาคาร จัดพิมพ์ ตรวจสอบ
ตัวเลข  
       3.1.1 กรณีถูกต้อง
ด าเนินการขั้นต่อไป 
       3.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ท า
การตรวจสอบบัญชีฐานข้อมูล 
และน าเอกสารการรับ - จ่ายมา
ตรวจสอบ  

5 นาที/เรื่อง - เอกสารการ
เบิกจ่าย 

- Statement 
ธนาคาร 

 

4 จนท. 
บัญช ี

 4. ปริ้น statement มาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง   
 

5 นาที/เรื่อง - เอกสารการ
เบิกจ่าย 

- Statement 
ธนาคาร 

 

      

เร่ิมต้น 

รวบรวม 

กรณีไม่
ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

บันทึกบัญช ี

ตรวจความถกูต้องของ 
Stetement 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกพัสดุ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดซื้อ/จัดจา้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.042 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางชลพรรษ สุกุลไชยโรจน ์
ควบคุมโดน : นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญ
สุข 
อนุมัติโดย : นางสาวกาญจนา เลิศคช
สีห์ 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. เพื่อด าเนินการตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคณุภาพที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีราคาที่เหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของการจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปตามไตรมาส ล่าช้าไมเ่กินร้อยละ 3 
 

ขอบเขตงาน  1. รวบรวมเอกสารรายงานความต้องการขอซื้อ/ขอจ้างจากหน่วยงานต่าง ๆ  
2.  สืบราคาจากร้านค้า น าใบเสนอราคาจากร้านค้ามาเปรียบเทียบราคา  
3. พิมพ์รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง และส่งเอกสารให้กับผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
4. ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง , ส่งมอบของ/ตรวจรับและ จัดท าเอกสารขอเบิกเงิน 
5. ท าการลงทะเบียนวัสดุ 
 

ค าจ ากัดความ  การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้ง
การด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
สินค้า หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
งานบริการ หมายถึง งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการ
เดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

ผู้อ านวยการส านักงานวข.ฯ : อนุมัติด าเนินงานด้านการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ เฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ                        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
หัวหน้างานคลัง  : ให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณ ในรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
หัวหน้าแผนกการเงิน :  ด าเนินการตัดเงินงบประมาณาณ ในรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
เจ้าหน้าท่ีงานนโยบายและแผน  : ด าเนินการตัดเงินในแผนน เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามไตรมาส  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ : ให้ความเห็นชอบในรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดซื้อ/จัดจา้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.042 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางชลพรรษ สุกุลไชยโรจน ์
ควบคุมโดน : นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญ
สุข 
อนุมัติโดย : นางสาวกาญจนา เลิศคชสีห์ 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง  แผนกพัสดุ : ท าการสืบราคาจากบริษัทฯ ,จัดพิมพ์รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ,จัดพิมพ์รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัด
จ้าง ,พิมพ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด าเนินการออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
บุคลากรภายในหน่วยงาน : ท ารายงานความต้องการขอซื้อ/ขอจ้าง 
 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. มาตรการประหยัด พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. กฎกระทรวงก าหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
5.กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 
6. แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดหา และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ กค (กวจ)0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61 
 
(เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกันเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ์ 
ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการท างาน เป็นต้น) 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มรายงานความต้องการขอซื้อ/ขอจ้าง  
2. แบบฟอร์มรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. แบบฟอร์ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
5. แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง 
6. แบบฟอร์ม ใบตรวจรับพัสดุ 
7. แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินจัดซื้อ / จัดจ้าง 
 

เอกสารบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเกบ็ 
เอกสารการจัดซ้ือ            

จัดจ้าง 
แผนกพัสด ุ ห้องเอกสารแผนกพัสดุ 

อาคาร 3 ชั้น 5 
5 ปี เรียงตามวันที่ 

เอกสารการเบิกจ่ายการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

แผนกพัสด ุ ห้องเอกสารแผนกพัสดุ 
อาคาร 3 ชั้น 5 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

(เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ พร้อมทั้ง
ระบุผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานท่ี ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) 
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ไม่ถูกต้อง 
กลับไปแก้ไข 

 
 

ถูกต้อง 

รวบรวมหลักฐาน 

คัดเลือกผู้ขาย/ผู้จ้าง 

พิมพร์ายงาน
ขอซื้อหรือขอ

จ้าง  

ไม่ถูกต้อง 
กลับไปแก้ไข 

 
 

ถูกตอ้ง 

ถูกต้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1 
คณะ/ส านัก/

สาขา 

 
 
 

   

2 
หน่วยงาน
ภายใน 

 ผู้ใช้บริการมารับแบบฟอรม์เพื่อขอความ
อนุเคราะหจ์ัดซื้อจดัจ้าง และน าสง่ 

แก่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 
 

20 นาที 
แบบฟอร์ม 

ขอจัดซื้อพัสด ุ

3 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
 
 
 

 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง
ของพัสดุที่จะขอซื้อ 

30 นาที 
แบบฟอร์ม 

ขอจัดซื้อพัสด ุ

4 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
 
 

 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุรวบรวมใบขอซื้อทั้งหมด
เพื่อท าการติดต่อขอใบเสนอราคาจาก

ร้านค้า 

** ข้ึนอยู่กับ
จ านวน

แผนกที่ขอ
ซื้อ 

แบบฟอร์ม 
ขอจัดซื้อพัสด ุ

5 
หัวหน้าแผนก

พัสด ุ

 หัวหน้าแผนกพัสดุท าการเปรียบเทียบ
ราคาของแต่ละร้านและคดัเลือกผูข้ายท่ี

มีอาชีพโดยตรง 

ประมาณ 2 
วัน 

แบบฟอร์ม 
ขอจัดซื้อพัสด ุ

6 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 

 
 
 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท ารายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้าง โดยระบุ เหตุผลความจ าเป็น 
ร ายละ เอี ยด  ร าคา  กลาง  ว ง เ งิ น
งบประมาณที่ได้รับ ก าหนดเวลาที่ต้อง
ใ ช้  วิ ธี ที่ จั ด ซื้ อ จ้ า ง  พ ร้ อ ม แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไมเ่กินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน5 
แสนบาท) 

30 นาที 

1.ใบขอซื้อ
วัสด ุ
2.ใบเสนอ
ราคา 
3.ใบอนุมัติ
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 
4.ค าสั่ง 

7 
หัวหน้าส่วน

ราชการ 

 
 
 
 
 

1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีอนุม้ติ หากมี
ข้อผิดพลาดส่งคืนเจา้หน้าท่ีพัสดุท าการ
แก้ไข 
2. เมื่อหน.เจ้าหน้าที่อนุมตัิ จึงน าเสนอ
หัวหน้างานอ่ืนๆอนุมัติตามล าดับสาย
งาน 

ประมาณ           
3-5 วัน 

ใบอนุมัติ
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

  
 

 

 
 
 

  

เริ่ม 

 

กรอกแบบฟอร์มขอจัดซื้อและส่งแบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลง
นาม 

ตรวจสอบ 

 

เสนอผู้มีอ านาจ             
ลงนาม 

1 
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ตั้งแต่ 5,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  

 
 
 
 
 

   

8 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 
 
 

กรณีซ้ือหรือจ้างเกิน 5,000 บาท 
เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
และน าเสนอหน.เพื่ออนุมัต ิ
**กรณีเป็นการจ้างติดอากรสแตมป ์

30 นาที ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

9 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
 เจ้าหน้าที่พัสดุส่งใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง หรือ 

fax ให้กับร้านค้า เพื่อท าการส่งมอบ
พัสดุภายในวันที่ก าหนด 

30 นาที ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

10 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
 ร้านค้า บริษัทฯผู้ค้า ประสานงานกับ

แผนกพัสดุเพื่อนัด วัน เวลา การส่ง
มอบพัสด ุ

15-30 วันท า
การ 

ใบแจ้งหนี้/ใบส่ง
ของ 

11 
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

 
 
 
 
 

1. คกก.ตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
รายการ จ านวน ราคา ให้ละเอยีดและ
ตรงกับใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
2. เมื่อถูกต้องแล้ว น าใบส่งของท าการ
ปั๊มเอกสารให้กรรมการลงนาม 
**กรณี เป็นครุภัณฑ์พิมพ์ใบตรวจรับ 
**กรณี เป็นงานจา้งพิมพ์ใบตรวจการ
จ้าง 

1-3 วันท าการ 

1.เอกสารตรวจ
รับพัสด ุ
2.ใบแจ้งหนี้/ใบ
ส่งของ 
3.ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ้าง 

 

12 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 
 
 
 
 

 

1.เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงเลขก ากับใบแจ้ง
หนี้ พร้อมส าเนาเอกสารเพื่อเกบ็เข้า
แฟ้มไว้เป็นหลักฐาน 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุท าการลงทะเบียน
วัสดุที่จัดซ้ือตามหมวดหมู ่
*กรณีเป็นครุภัณฑ์ออกเลขและท าการ
พ่นครุภัณฑ์ 

30 นาที ใบแจ้งหนี้ 

13 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 1. เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารตวัจริง
ทั้งหมด ไปยังแผนกการเงินเพื่อตั้งเบิก
จ่ายเงินให้กับบริษัทฯ  
 30 นาที 

1. ใบขอซ้ือวัสด ุ
2. ใบเสนอราคา 
3.ใบอนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
4.ใบแจ้งหนี้ 
5.ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
6.ค าสั่ง 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

ออกใบสั่งซ้ือ / สั่งจ้าง 

 

1 

สั่งซ้ือ / สั่งจ้าง ตามรายการ 

ส่งของ / ใบส่งมอบงาน 

ตรวจรับวัสดุ   

/ งาน 

ไม่ถูกต้อง 
ให้ส่งพัสดุ

ใหม่ 
 

ถูกต้อง 
 
 

ลงหัวหมายเลขจัดหมวดเงิน /  
ลงทะเบียนวัสดุ / 

ให้รหัสครุภัณฑ์ / ลงทะเบียน 

ตั้งเบิกไปยังแผนกบัญชี/การเงิน 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดซื้อ/จัดจา้ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.043 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

 เขียนโดย : นางสาวลัดดาวัลย ์ เจริญ
สุข 
ควบคุมโดย :  นางสาวกาญจนา เลิศคช
สีห์ 
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
1.2 เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1.3 เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีราคาที่เหมาะสม 
1.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีระยะเวลาที่เหมาะสม เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน  มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของการจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปตามไตรมาส ล่าช้าไมเ่กินร้อยละ 3 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้/จัดจ้าง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
3. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ให้กับผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติเห็นชอบ 
4. จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding / ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 
5. พิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคา 
6. รายงานผลการพิจารณาให้กับผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติเห็นชอบ 
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ 
8. จัดท าร่างสัญญาและบริหารสัญญา 
9. ส่งมอบพัสดุ  
10. ตรวจรับพัสดุ 
11. ขออนุมัติเบิกเงินจัดซื้อ / จัดจ้าง 
12. รายงานผลการจัดซื้อต่อทางมหาวิทยาลัยทุก ๆ ไตรมาส 
 

ค าจ ากัดความ  
 

ระบบ e-GP  หมายถึง 
     e-GP คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovernmentProcurement : e-GP) เป็น
ระบบงานที่จัดท าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง  
     เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วย
จัดซื้อและข้อมูลผู้ค้าส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่าง ๆ เช่ือมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็น
ต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลด
ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหาร
สามารถติดตามข้อมูลได้แบบOnline Real time ในระบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเ งิน
งบประมาณได้ 
     ครุภัณฑ์ หมายความว่า สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อช ารุดเสียหายแล้ว
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดซื้อ/จัดจา้ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.043 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

 เขียนโดย : นางสาวลัดดาวัลย ์ เจริญ
สุข 
ควบคุมโดย :  นางสาวกาญจนา เลิศคช
สีห์ 
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ  
 

     งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม 
ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้าง
นั้น 
     งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเพื่ออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 
     ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

 
ร่างของเขตของงาน หมายถึง 
   “ร่างขอบเขตของงาน” “รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ” และ “แบบรูปรายการงานก่อสร้าง” ไว้ดงันี ้
            (1)  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เป็นเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของ
ภารกิจที่ผู้จัดท า ต้องการให้ผู้รับจ้างด าเนินการ โดยการบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ต้องการ คุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการให้ท างานตามขอบเขตดังกล่าว รวมถึงข้อก าหนดที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ด าเนินการ จะ
มีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง ผิดสัญญาจะถูกปรับอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ผู้ว่าจ้างจะจัดให้อยู่ใน
ขอบเขตของงานทั้งหมด เพื่อประกาศหาผู้รับจ้างตามกรรมวิธีต่อไป ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้รับจ้างได้ศึกษาดูก่อนว่างาน
ตามประกาศสามารถท าได้หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดหาของผู้ว่าจ้าง 
            (2)  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หมายถึง ข้อก าหนดทางเทคนิคเป็นเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก าหนดขอบเขตงาน อธิบายค าจ ากัดความ นิยามที่ใช้ในงานนั้น มาตรฐานที่ต้องการให้ใช้ ชนิด ขนาด และ
รายละเอียดของวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการก่อสร้างหรือวิธีการด าเนินงาน รวมถึงคุณภาพของฝีมือ 
แรงงาน ความละเอียดและถูกต้องในงานนั้น 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

อธิการบดี : อนุมัติด าเนินงานด้านการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 
500,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ : ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  
คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง : ตรวจสอบคุณสมบัติ /ข้อเสนอและเอกสารของผู้เสนอราคา 
ผู้อ านวยการส านักงานวข.ฯ : ให้ความเห็นชอบในรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดซื้อ/จัดจา้ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.043 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

 เขียนโดย : นางสาวลัดดาวัลย ์ เจริญ
สุข 
ควบคุมโดย :  นางสาวกาญจนา 
เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
 (ถ้ามี) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

 หัวหน้างานคลัง  : ให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณ ในรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
หัวหน้าแผนกการเงิน :  ด าเนินการตัดเงินงบประมาณาณ ในรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
เจ้าหน้าท่ีงานนโยบายและแผน  : ด าเนินการตัดเงินในแผนน เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามไตรมาส  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ : ให้ความเห็นชอบในรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง และอนุมัติขึ้นประกาศในระบบ e-GP 
แผนกพัสดุ : จัดพิมพ์รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ,จัดพิมพ์ร่างเอกสารเชิญชวน และประกาศเชิญชวน  
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน : จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรภายในหน่วยงาน หรือ หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ : ท ารายงานความต้องการขอซื้อ/ขอจ้าง     

เอกสารอ้างอิง  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 
4. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 
5. กฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 
6. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
7. แนวทางปฏิบัติในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
ยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการก าหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ตาม
หนังสือท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว214 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
8. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563 
9. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 2563 
10. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปี 2563 
11. ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ตามหนังสือท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 
12. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับก าหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา ตามหนังสือที่             
กค (กวจ) 0405.2/208 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 

แบบฟอร์มที่ใช้  1.  แบบฟอร์มรายงานความต้องการขอซื้อ/ขอจ้าง  
2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
4. แบบฟอร์มขอความเห็นชอบร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของงาน 
5. แบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินราคากลาง 
6. แบบฟอร์มรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
7. ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
8. รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
9. ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
10.   แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
11. แบบฟอร์ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
12. แบบฟอร์มสัญญา ตามกวพ. 
13. แบบฟอร์ม ใบตรวจรับพัสดุ 
14. แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินจัดซื้อ / จัดจ้าง  
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดซื้อ/จัดจา้ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.043 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

 เขียนโดย : นางสาวลัดดาวัลย ์ เจริญ
สุข 
ควบคุมโดย :  นางสาวกาญจนา 
เลิศคชสีห์ 
อนุมัติโดย :  นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี :  
(ถ้ามี) 

เอกสารบันทึก  
 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
เอกสารการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์               

e-bidding 

แผนกพัสด ุ ห้องเอกสาร                
แผนกพัสด ุ

อาคาร 3 ช้ัน 5 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 

(เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ พร้อมทั้ง
ระบุผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานท่ี ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) เช่น 
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จัดท าแผนจดัซ้ือจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อลงนาม 

ไม่ถูกต้อง 
กลับไป
แก้ไข 

 
 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
กลับไป
แก้ไข 

 
 

ถูกต้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท าประกาศ
แผนการจดัซื้อ   จัดจ้าง เสนอผู้
มีอ านาจลงนามให้ความ
เห็นชอบและประกาศบนเว็บ
ไซด ์

30 นาที 

ประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท าเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วย  วิธี e-bidding 
ตามแบบท่ีก าหนด 

1-3 ชม. 

1.รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ(TOR) 
2.แบบฟอร์มเอกสาร
ซื้อหรือจ้าง 

3 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานขอ
ซื้อ/ขอจ้าง โดยระบุ เหตุผล
ความจ าเป็น รายละเอียด ราคา 
กลาง วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับ 
ก าหนดเวลาที่ต้องใช้ วิธีท่ีจัดซื้อ
จ้าง พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ 

1- 2 ชม. 

1.รายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้าง 
2. ค าสั่ง 
3.แบบค าของปม.ที่
ได้รับอนมุัต ิ

4 
หัวหน้าส่วน

ราชการ 

 1. เสนอหัวหน้าเจ้าหนา้ที่อนุม้ต ิ
หากมีข้อผิดพลาดส่งคืน
เจ้าหน้าท่ีพัสดุท าการแกไ้ข 
2. เมื่อหน.เจ้าหน้าท่ีอนุมตัิ จึง
น าเสนอหัวหน้างานอ่ืนๆอนมุัติ
ตามล าดับสายงาน 

1-3 วัน 

1.รายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้าง 
2. ค าสั่ง 
3.แบบค าของปม.ที่
ได้รับอนมุัต ิ

5 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 1. การซื้อหรือจ้าง ซึ่งมีวงเงิน
เกิน 5แสนบาท แต่ไม่เกิน 5ล้าน
บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหน.
หน่วยงานที่จะให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ 
2. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน 5 ล้านบาท ให้หน.
หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาฯเผยแพร่เพื่อ
รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก
ผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน
ขึ้นอยู่กับ
วงเงิน 

1. ประกาศจัดซื้อจัด
จ้าง 
2.รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ(TOR) 
 

  
    

เร่ิม 

จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธิี e-bidding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลงนาม 

จัดท ารายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้าง 

 เสนอหัวหนา้หนว่ยงาน
ของรัฐ 

ผู้มีอ านาจลง
นาม อนุมัต ิ

การน าร่างประกาศเอกสาร
เผยแพร่ลงเว็บไซด์  

ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซด์
ของหน่วยงาน  

(อยู่ในดุลของหน.หน่วยงาน) 
 

 

1 
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แก้ไข 

ไม่มีผู้
เสนอ
ความเห็น 
 

มีผู้เสนอ
ความเห็น 

ปรับปรุง 
 

ระยะเวลาการเผยแพร่ 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ
 

     กรณีน าร่างรับฟังความเห็น
แล้วไม่มีผู้ เสนอความเห็น  ให้
เผยแพร่ประกาศในระบบของ
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  แ ล ะ ข อ ง
หน่วยงานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
   กรณีมีผูเ้สนอความเห็น ให้
หน.ร่วมกับผู้จัดท า TOR 
พิจารณาว่าสมควรแก้ไขหรือไม่ 
หากควรปรับปรุงก็ให้เผยแพร่
อีกครั้งหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

  

8 
หัวหน้า            

ส่วนราชการ 

 กรณีมีผู้เสนอความเหน็ แต่คกก.
พิจารณาแล้ว เห็นว่ า ไม่ควร
ปรับปรุงร่างประกาศ ให้หน.
เจ้าหน้าที่ รายงานเสนอหน.
หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 
 

3-5 วัน 
ร่างรายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะ(TOR) 

9 

คกก.จัดท า
Tor/ 
หน.

เจ้าหน้าท่ี 

 กรณีมผีู้เสนอความเห็น ให้หน.
ร่วมกับผู้จดัท า TOR พิจารณา
ว่าสมควรแกไ้ขหรือไม่ หากควร
ปรับปรุงก็ให้เผยแพร่อีกครั้ง
หนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
เห็นชอบและแจ้งผู้มีความเห็น
ทุกรายทราบ 

3-5 วัน 
ร่างรายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะ(TOR) 

10 

 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ
 

 (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่ง
มีวงเงินเกิน 5แสน บาท แต่ไม่
เกิน 5ล้าน บาทให้ก าหนดไม่
น้ อยกว่ า  5  วั นท าการ   (2 ) 
วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกนิ 
10ล้านบาทให้ก าหนดไม่น้อย
กว่า 10 วันท าการ (3) วงเงิน
เกิน 10ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50
ล้านบาทให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 
12 วันท าการ (4) วงเงินเกิน 50
ล้านบาท ขึ้นไป ให้ก าหนดไม่
น้อยกว่า 20 วันท าการ 

ระยะเวลา
การ
ด าเนินงาน
ขึ้นอยู่กับ
วงเงิน 

1. ร่างรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
(TOR) 
2. เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ 
3.ประกาศจดัซื้อจัด
จ้าง 

  
  

  

1 

ไม่น าร่างประกาศ
รับฟังฯ 

 

น าร่าง
ประกาศ
รับฟัง

ความคิดฯ 

หัวหน้า
หน่วยงานฯ 
เห็นชอบฯ 

หน.เจ้าหน้าที่
เผยแพร่ฯ 

ไม่ปรับปรุง 
 

2 
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ก าหนดวัน เวลา ชี้แจ้ง
รายละเอียด ก่อนถึงวันเสนอ

ราคา 

ต่อรองราคา 
กรณีเกิน
วงเงินงปม. 
 

คุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ราคาไม่เกิน 
 

ไม่ถูกต้อง 
 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

11 
คกก.จัดท า

Tor 
 

 กรณีมคีวามจ าเป็นต้องสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน ผู้ประกอบการสอบถาม
รายละเอียดทางที่ก าหนด ก่อน
ถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 
วัน 

3 วัน ร่างขอบเขตของงาน 

12 
ผู้ประกอบก

าร 

 เมื่อถึงวันก าหนดเสนอราคา 
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ ให้
เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถเสนอราคาได้เพียง
ครั้งเดียว 

1 วัน 1. ใบเสนอราคา 

13 

คณะกรรมก
ารพิจารณา

ผลฯ 
 

 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา พิมพ์
ใบเสนอราคาและเอกสาร
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย เพื่อให้ คกก.ตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ โดยคกก.
พิจารณาคุณสมบัติของผูย้ื่น
ข้อเสนอที่ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
และเอกสารประกวดราคา 
จากนั้น คกก.ลงลายมือช่ือ
ก ากับไว้ในเอกสารทุกแผ่น 

1 -2 วัน 

1. รายงานผลการ
พิจารณา 
2. ใบเสนอราคา 
3. เอกสารข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 

14 
หน.

หน่วยงาน 

 1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีอนุม้ติ 
หากมีข้อผิดพลาดเจ้าหน้าท่ี
พัสดุท าการแกไ้ข 
2. เมื่อหน.เจ้าหน้าที่อนุมตัิ จึง
น าเสนอหัวหน้างานอ่ืนๆอนมุัติ
ตามล าดับสายงาน 

3-5 วัน 

1. รายงานผลการ
พิจารณาฯ 
2. ใบเสนอราคา 
3. เอกสารข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ 

15 
 

เจ้าหน้าท่ี
พัสด ุ

  ปิดประกาศผลผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และเหตุผล ใน
ระบบของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงาน 

7 วัน ประกาศผู้ชนะ 

  
  

  

2 

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอ
ราคาผ่านระบบ 

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ 

ไม่อนุมัติ 
คกก.ทบทวน 

หน.หน่วยงาน
อนุมัติ

เห็นชอบผล
การพิจารณา 

ถูกต้อง 
 

ประกาศผู้ชนะ 
 

3 
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ไม่ถูกต้อง 
ให้ส่งพัสดุ

ใหม่ 
 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

16 
หน.

หน่วยงาน 

 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจดั
จ้างจะกระท าไดต้่อเมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มผีู้ใด
อุทธรณ ์

7 วัน 
สัญญาซื้อหรือจ้าง
ตามแบบท่ีก าหนด 

17 
ผู้ขาย/                 
ผู้รับจ้าง 

 ร้านค้า บริษัทฯผู้ค้า 
ประสานงานกับแผนกพัสดุเพื่อ
นัด วัน เวลา การส่งมอบพัสด ุ

15-30                  
วันท าการ 

ใบแจ้งหนี/้ใบส่งของ 

18 
คณะกรรมก
ารตรวจรับ

พัสด ุ

 1. คกก.ตรวจรับพสัดุตรวจสอบ
รายการ จ านวน ราคา ให้
ละเอียดและตรงกับใบสั่งซื้อสั่ง
จ้าง 
2. เมื่อถูกต้องแล้ว น าใบส่งของ
ท าการปั๊มเอกสารให้กรรมการ
ลงนาม 
**กรณี เป็นครภุัณฑ์พิมพ์ใบ
ตรวจรับ 
**กรณี เป็นงานจ้างพิมพ์ใบ
ตรวจการจ้าง 

3-5 วัน 

1.เอกสารตรวจรบั
พัสด ุ
2.ใบแจ้งหนี/้ใบส่ง
ของ 
3.ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 

19 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 1.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ลงเลขก ากับ
ใบแจ้งหนี้ พร้อมส าเนาเอกสาร
เพื่อเก็บเข้าแฟ้มไวเ้ป็นหลักฐาน 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุท าการ
ลงทะเบียนวสัดุที่จัดซื้อตาม
หมวดหมู ่
*กรณีเป็นครุภณัฑ์ออกเลขและ
ท าการพ่นครุภณัฑ ์

30 นาที ใบแจ้งหนี ้

20 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 1. เจ้าหน้าท่ีพัสดสุ่งเอกสารตัว
จริงทั้งหมด ไปยังแผนกการเงิน
เพื่อตั้งเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ 

30 นาที 

1. ใบขอซื้อวัสดุ 
2. ใบเสนอราคา 
3.ใบอนุมัติจัดซื้อจัด
จ้าง 
4.ใบแจ้งหน้ี 
5.ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
6.ค าสั่ง 

  
  

 
 

3 

ลงนามในสัญญา
ซ้ือ/จ้าง 

 

ส่งของ / ใบส่งมอบงาน 

คกก.ตรวจรับ
พัสด ุ

ถูกต้อง 

ลงหัวหมายเลขจัดหมวดเงิน /  
ลงทะเบียนวัสดุ / 

ให้รหัสครุภัณฑ์ / ลงทะเบียน 

 

ตั้งเบิกไปยังแผนกบัญชี/
การเงิน 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure :SOP) 

การออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.044 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางชลพรรษ สุกุลไชยโรจน ์
ควบคุมโดน : นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญ
สุข 
อนุมัติโดย : นางสาวกาญจนา เลิศคชสีห์ 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
1.2 เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ร้อยละของการออกใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง ผิดพลาดไมเ่กินร้อยละ 3 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน 1. ตรวจสอบ ความถูกต้องของรายละเอียด และรายการ ในรายงานขอซื้อขอจ้าง 
2. ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
3. ส่งแฟกซ์/อีเมล/ไลน์ แจ้งไปยัง ร้านค้า/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัทจ ากัด 
4. ประสานงานการส่งมอบพัสดุ 
 

ค าจ ากัดความ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  หมายถึง สญัญาแบบลดรูป ซึ่งเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือเอกสารที่ออกโดยผูซ้ื้อหรือผูจ้้าง เพื่อสั่งซื้อวัสดุ
สินค้าหรือบริการ โดยระบุจ านวนและราคา ตามทีไ่ดต้กลงกับผู้คา้ 
ใบเสนอราคา หมายถึง คือเอกสารที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการออกให้กับผู้สนใจ เพื่อแสดงรายละเอียดก่อนที่จะตัดสิน ใจซื้อ
หรือจ้างซึ่งภายในเอกสารใบเสนอราคาจะต้องมีการช้ีแจงรายการสินค้าหรือรายการบริการอย่างชัดเจนพร้อมระบุเงื่อนไข
และค่าใช้จ่าย 
ผู้ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  หมายถึง เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบในการออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  หมายถึง ผูจ้ดัการหรือตัวแทนบริษัท ที่ส่วนราชการได้ท าการตกลงซื้อหรือจ้าง มารับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
ค่าปรับ  หมายถึง มูลค่าหรือราคาที่ผู้ถูกลงโทษให้ชดใช้เงินเพราะท าผิดสัญญาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ : ลงนามอนุมัติในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
เจ้าหน้าท่ีแผนกพัสดุ : ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย : ส่งมอบงานหรือสินค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 

เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญตัิการจัดซื้อจดัจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1. แบบฟอร์ม รายงานขอซื้อขอจ้าง 
2. แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แผนกพัสด ุ ห้องเอกสาร 

แผนกพัสด ุ
        อาคาร 3 ช้ัน 5 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 



      
 

 
 

132      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

ไม่ถูกต้อง 
กลับไปแก้ไข 

 
 

ถูกต้อง
          

ยังไม่ได้รับแล้ว 
 
 

ได้รับแล้ว 
 
 

ขั้น  น ารปฏิบั ิ าน 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ
 เจ้าหน้าท่ีพัสดุไดร้ับ

เอกสารรายงานขอซื้อ /ขอจ้าง 
30 นาที 

เอกสารอนุมตั ิ
สั่งซื้อสั่งจ้าง 

2 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบ
รายละเอียดและจ านวนของ
รายการสั่งซื้อสั่งจ้างว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม ่

30 นาที 
เอกสารอนุมตั ิ
สั่งซื้อสั่งจ้าง 

3 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุออกใบสั่งซื้อสั่ง
จ้าง ให้กับทางร้านค้า/ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด/บริษัทจ ากัด 

1 ช่ัวโมง เล่มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

4 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบรายละเอียด 
และจ านวนของรายการสั่งซื้อสั่ง
จ้าง ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่

5 นาที เล่มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

5 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุโทรสอบถามไป
ยังร้านค้า/หา้งหุ้นส่วนจ ากดั/
บริษัทจ ากัดว่าได้รับใบสั่งซื้อสั่ง
จ้างหรือไมห่ากยังไมไ่ดร้ับ
ด าเนินการส่งใหม ่

5 นาที 

 
 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

6 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุประสานงานกับ
ร้านค้าเพื่อนัดวันส่งพัสดุ  
ว่าส่งของวัน เวลา และสถานท่ี
ไหน 

15 นาที 

1. แบบฟอร์มขอ
จัดซื้อ/จดัจ้าง 
2. ใบเสนอราคา 
3. แบบฟอร์มอนุมัติ
จัดซื้อ/จดัจ้าง 
4. แบบฟอร์ม
ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา 
5. แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง 
6. ใบแจ้งหนี ้

  
    

เร่ิม 

รับการเอกสารอนุมัตกิารสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลงนาม 

ตรวจสอบ 

 

ออกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

ส่งแฟกซ์/อีเมล ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

สอบถาม 

 

ประสานงานกับร้านค้า เพื่อนัดวันส่ง
พัสด ุ

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเบิก-จ่าย พัสด ุ

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.044 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางชลพรรษ สุกุลไชยโรจน ์
ควบคุมโดน : นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญ
สุข 
อนุมัติโดย : นางสาวกาญจนา เลิศคชสีห์ 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของการเบิก-จ่าย พัสดุ ล่าช้าไม่เกินร้อยละ 3 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการเบิก-จ่ายพัสดุคงคลัง เริ่มตั้งแต่  
การตรวจเช็ดพัสดุคงคลัง :ก่อนท าการเบิกพัสดุตรวจเช็คพัสดุคงคลัง และ ทะเบียน 
การด าเนินเบิกจ่าย : ด าเนินงานเบิกจ่ายพัสดุ ทุกวันพฤหัสบดี 
การตรวจเช็ดพัสดุคงคลัง หลังท าการเบิกจ่ายพัสดุ : ตรวจเช็คพัสดุคงคลัง และ ทะเบียน เพื่อประมาณการจัดซื้อในรอบ
ถัดไป 
 

ค าจ ากัดความ  
 

การบริหารพัสดุ ”  หมายความว่าการเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ การบ ารงุรักษา  และการ
จ าหน่ายพัสด ุ
วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 
วัสดุคงทนถาวร หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หมายถึง สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม ท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  :  อนุมัติจ่ายวัสดุออกจากบัญชี  
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  :  ท าการเบิกพัสดุจากคลังและตัดจ่ายวัสดุออกจากบัญชี 
หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก  :  ให้ความเห็นชอบในการเบิกพัสดุ  
บุคลากรภายในหน่วยงาน : เขียนเบิกวัสดุที่ต้องการลงในใบเบิกพัสดุ 
 

เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดหา และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 
4. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
ที่ นร 0704/ว37 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559 
(เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกันเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ์ 
ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการท างาน เป็นต้น) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเบิก-จ่าย พัสด ุ

รหัสเอกสาร 
CPC63.งค.044 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางชลพรรษ สุกุลไชยโรจน ์
ควบคุมโดน : นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญ
สุข 
อนุมัติโดย : นางสาวกาญจนา เลิศคชสีห์ 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1. สมุดใบเบิกพัสดุ  
2. ทะเบียนคุมวัสดุ 
 

เอกสารบันทึก ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
สมุดเบิกพัสด ุ แผนกพัสด ุ ห้องเอกสาร 

แผนกพัสด ุ
        อาคาร 3 ช้ัน 5 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 
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เขียนรายการพัสดุที่ต้องการเบิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อลงนาม 

ไม่ถูกต้อง 
กลับไป
แก้ไข 

 
 

ไม่ถูกต้อง 
กลับไป
แก้ไข 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 
 
 

   

1 
จนท.คณะ/
ส านัก/สาขา 

 หน่วยงานท่ีต้องการเบิกพัสดุรับ
สมุดเบิกจากเจา้หน้าท่ีพัสด ุ

 5 นาที ใบเบิกพัสด ุ

2 
จนท.คณะ/
ส านัก/สาขา 

 เขียน ระบุ หน่วยงานท่ีต้องการ
ขอเบิก วันท่ีต้องการใช้ รายการ
พัสดุที่ขอเบิก จ านวน ให้ชัดเจน 

ถูกต้อง 

15 นาที 

ใบเบิกพัสด ุ

3 
จนท.คณะ/
ส านัก/สาขา 

 
 
 

ให้หัวหน้าแผนกเซ็นในช่องผู้เบิก                       
เมื่อหัวหน้าแผนกเซ็นผูเ้บิกพัสดุ
เรียบร้อยท าการส่งคืนสมดุเบิกท่ี

แผนกพัสด ุ

30 นาที 

ใบเบิกพัสด ุ

4 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบรายการ
ที่              ขอเบิกว่าถูกต้อง 
ชัดเจน หรือไม่ หากถูกต้อง

ชัดเจน จะนัดวันให้มารับพัสด ุ

15 นาที 

ใบเบิกพัสด ุ

5 
เจ้าหน้าท่ี

พัสด ุ

 เจ้าหน้าท่ีพัสดุท าการเบิกพัสดุใน
คลัง 

 
 
 

15 นาที 

ใบเบิกพัสด ุ

6 
จนท.คณะ/
ส านัก/สาขา 

  
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

แจ้งให้ผู้เบิกพัสดุมารับพัสด ุ
5 นาที 

ใบเบิกพัสด ุ

  
 
 
 

   จบ 
 

รับใบเบิกพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเสนอต่อ
หัวหน้าส่วน

ราชการเพื่อลง
นาม 

เร่ิม 

 

ส่งใบเบิกพัสดุ  

ตรวจสอบ
รายการ 

รับพัสด ุ

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จ่ายพัสด ุ



 

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกส่งเสริมและบริการวิชาการ 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

จัดท าตารางสอบ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.045 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายวิษณุวัฒน ์วาสนจิตต์/
นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒน์ปัญญา 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน 
2. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระบบจดัท าตารางสอบ 

3. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจขั้นตอนการจดัตารางสอบ 
4. ผู้ปฏิบัติงานจดัตารางสอบทราบถึงความส าคัญก่อนหลังของงาน 
5. ผู้บริหารสามารถตดิตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 
6. ลดข้อผิดพลาดจากการจดัตารางสอบ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการตารางสอบ 

การวางแผน 
- จัดท าแผนการท าเนินงานจัดตารางสอบ 
- ช้ีแจงขั้นตอนการจัดตารางสอบให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
- ก าหนดเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานจัดตารางสอบ 

การปรับปรุงพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงงานรับหนังสือราชการ เพื่อพัฒนาคุณภาพใน

รอบปีการศึกษาถัดไป 
 

ค าจ ากัดความ  อุปกรณ์ หมายถึง แบบฟอร์มจัดตารางสอบ คอมพิวเตอร์ ระบบวิช่ันเน็ต 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1.  นายวิษณุวัฒน์ วาสนจิตต ์
2. นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒน์ปัญญา 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  - 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 รวบรวมข้อมู ลจากหั วหน้ า
สาขาวิชาในแต่ละสาขา 

1 วัน  

2 จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 จัดท าค าสั่งโดยขอรายช่ือจาก 2 
คณะ  

2 ช่ัวโมง ค าสั่งแต่งตั้งฯ 

3 หน.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าสั่ง  
   -  ไม่ถูกต้อง/ไม่ เหมาะสม 
แก้ไขค าสั่งใหม่ให้ถูกต้อง 

1 ช่ัวโมง  

4 งานส่งเสิรม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท า
ตารางสอบโดยจัดท าหนังสือ
เชิญประชุม 

1 ข่ัวโมง รายงานการ
ประชุมฯ 

5 จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 

ร ว บ ร ว ม ต า ร า ง ส อ บ จ า ก
คณะกรรมการ 

30 นาที  

6 หน.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 30 นาที  

7 
 

จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 บันทึกตารางสอบเข้าสู่ระบบ
วิช่ันเน็ต 

2 ช่ัวโมง  

8 หน.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 30 นาที  

9 จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 

จั ด ท า ส า เ น า เ อ ก ส า ร แ ล ะ
แ จ ก จ่ า ย ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

2 ช่ัวโมง  

   
 

   

เร่ิมต้น 

รวบรวมข้อมูลจัดท าตารางสอบ 
 

จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการจัดท าตารางสอบ 

 

พิจารณา 
ไม่ถูกตอ้ง/ไม่เหมาะสม 

ประชุมคณะกรรมการจัดท า 
ตารางสอบ 

รวบรวมตารางสอบจาก 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ไม่ถูกตอ้ง 

จัดพิมพ์ในระบบวิชั่นเน็ต 

ตรวจสอบ ไม่ถูกตอ้ง 

จัดท าส าเนาเอกสารและแจกจา่ย
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

จัดท าตารางสอน 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.046 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายวิษณุวัฒน ์วาสนจิตต์/
นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒน์ปัญญา 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน 
2. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระบบจดัตารางสอน 
3. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจขั้นตอนการจดัตารางสอน 
4. ผู้ปฏิบัติงานจดัตารางสอนทราบถึงความส าคัญก่อนหลังของงาน 
5. ผู้บริหารสามารถตดิตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 
6. ลดข้อผิดพลาดจากระบบจัดตารางสอน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการจัดตารางสอน 

การวางแผน 
- จัดท าแผนการท าเนินงานจัดตารางสอน 
- ช้ีแจงขั้นตอนการจัดตารางสอนให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
- ก าหนดเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานจัดตารางสอน 

การปรับปรุงพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงงานจัดตารางสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพในรอบปี

การศึกษาถัดไป 
 

ค าจ ากัดความ  อุปกรณ์ หมายถึง แบบฟอร์มจัดตารางสอบ คอมพิวเตอร์ ระบบวิช่ันเน็ต 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1.  นายวิษณุวัฒน์ วาสนจิตต ์
2. นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒน์ปัญญา 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  - 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 รวบรวมข้อมู ลจากหั วหน้ า
สาขาวิชาในแต่ละสาขา 

1 วัน  

2 จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 จัดท าค าสั่งโดยขอรายช่ือจาก 2 
คณะ  

2 ช่ัวโมง ค าสั่งแต่งตั้งฯ 

3 หน.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าสั่ง  
   -  ไม่ถูกต้อง/ไม่ เหมาะสม 
แก้ไขค าสั่งใหม่ให้ถูกต้อง 

1 ช่ัวโมง  

4 งานส่งเสิรม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท า
ตารางสอบโดยจัดท าหนังสือ
เชิญประชุม 

1 ข่ัวโมง รายงานการ
ประชุมฯ 

5 จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 

ร ว บ ร ว ม ต า ร า ง ส อ บ จ า ก
คณะกรรมการ 

30 นาที  

6 หน.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 30 นาที  

7 
 

จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 บันทึกตารางสอบเข้าสู่ระบบ
วิช่ันเน็ต 

2 ช่ัวโมง  

8 หน.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 30 นาที  

9 จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ 

 
 
 

จั ด ท า ส า เ น า เ อ ก ส า ร แ ล ะ
แ จ ก จ่ า ย ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

2 ช่ัวโมง  

   
 

   

เร่ิมต้น 

รวบรวมข้อมูลจัดท าตารางสอบ 
 

จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการจัดท าตารางสอบ 

 

พิจารณา 

ไม่ถูกตอ้ง/ไม่เหมาะสม 

ประชุมคณะกรรมการจัดท า 
ตารางสอบ 

รวบรวมตารางสอบจาก 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกตอ้ง 

จัดพิมพ์ในระบบวิชั่นเน็ต 

ตรวจสอบ ไม่ถูกตอ้ง 

จัดท าส าเนาเอกสารและแจกจา่ย
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ่

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.047 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายวิษณุ ลิขิตพงศธรตระกลู 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้มีการรับนักศึกษาให้ตรงไปตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 
2. เพื่อคัดกรองคุณสมบัติของนักศกึษาที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาลัยให้มคีุณภาพ 
3. เพื่อนักศึกษาใหม่ที่นับเข้ามามีเอกสารการสมัครถูกต้องครบถ้วน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  1. ร้อยละข้อผดิพลาดของการด าเนินการพิจารณาขอส าเร็จการศึกษา (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน  มีกระบวนการรับสมัครเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  
การวางแผน 

- จัดท าแผนการรับสมัครของแต่ละคณะ/สาขา ในแต่ละปีการศึกษา 
- ช้ีแจงเกณฑ์การรับสมัครบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
- ก าหนดเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร 

การด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลสถิติการรับสมัครของแต่ละปีการศึกษา 
- ติดตามจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษาว่าเป็นไปตามแผนรับของแต่ละคณะ/สาขา 

    
ค าจ ากัดความ    ผู้สมัคร หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยก าหนดให้สามารถสมัครเข้า คัดเลือกในมหาวิทยาลัยได้ 

  ผู้ผ่านการคัดเลือก หมายถึง ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายช่ือว่าผ่านการคัดเลือกจาก สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้เข้า
ศึกษาได้ 
  การรับแบบโควตา หมายถึง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน มัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายสามัญ
เทา่นั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) ซึ่งประเภทความสามารถทาง วิชาการมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ ากว่า 
2.50 และประเภทความสามารถพิเศษมีผลการ เรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  การรับตรงร่วมกัน หมายถึง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ส าหรับนักเรียนทั่วไป โดยที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศ (ทปอ.) เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียน  สามารถเลือกได้ 6 สาขาวิชา แบบเรียงล าดับ และ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลา เดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง 
          

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  1. นายวิษณุ ลิขิตพงศธร 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  - 
เอกสารบันทึก  - 
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กรอกข้อมูลผา่นเว็บไซต์ 

ช าระค่าธรรมเนียม 

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบ ติดต่อ

นักศึกษา 

ประกาศรายชือ่ 

บันทึกข้อมูลผ่านระบบ 

ส่งใบสมัครให้คณะกรรกมการ 

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

  
 

  
 

  

1 แผนกทะเบียน  
 

ประกาศรับสมคัรเรียนทาง  
เว็บไซต์ www.cpc.ac.th 

 
 

3 นาที 
(ข้ันอยู่กับ

ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต) 

 

2 ผู้สมคัร    

 
ผู้ สมั ครกรอกข้อมู ลผ่ านทาง
เว็บไซต์ 
 
 

10 นาที 
(ข้ันอยู่กับ

ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต) 

 

 

3 ผู้สมคัร/
การเงิน 

 
 

ช าระเงินค่ าธรรมเนียมค่ ารับ
สมัครผ่านธนาคาร/เคาท์เตอร์
เซอร์วิส/การเงินวิทยาเขตฯ 

ตามก าหนด 
ปฏิทินรับ

สมัคร 

 

4 ผู้สมคัร/แผนก
ทะเบียน 

 
 
 

ผู้สมัครกรอกเอกสารการสมัคร
ส่งทางไปรษณีย์มายังวิทยาเขตฯ 

ตามก าหนด 
ปฏิทินรับ

สมัคร 

ใบสมัคร/ส าเนา
บัตรประชาชน/ส า 
เนาทะเบียนบ้าน/
เกรด/รูปถ่าย 

5 แผนกทะเบียน  
 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร หากไม่ถูกต้องตดิต่อ 
ผู้สมัครเพื่อส่งเอกสารใหม่ 

1 นาที 
 

 

6 แผนกทะเบียน  
 

 

บันทึกข้อมูลการรับสมัครผ่าน
ระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียน 

1 นาที 
(ข้ันอยู่กับ

ความเร็วของ
ระบบ

ฐานข้อมูล) 

 

7 แผนกทะเบียน  
 

ประกาศรายชื่อผูส้มัครผ่านทาง
เว็บไซต์ www.cpc.ac.th 

 

3 นาที 
(ข้ันอยู่กับ

ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต) 

รายชื่อผู้สมัคร 

8 แผนก
ทะเบียน/

คณะกรรมการ 

 
 
 

ส่งเอกสารการรบัสมคัรให้
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

 

1 – 2 ช่ัวโมง  

 
 

     

เร่ิมต้น 

ประกาศรับสมัครเรียน 

ถูกต้อง 

1 

http://www.cpc.ac.th/
http://www.cpc.ac.th/
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ประกาศรายชือ่ 

ตรวจสอบ 
ไมผ่่าน 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 

    

9 คณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาคุณสมบัตจิากเอกสารใบ
รับสมคัร 
 

  

10 แผนกทะเบียน  
 

แผนกทะเบียนส่งผลการพิจารณาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเรียบร้อย
แล้วให้ สวท. 
 

1นาที 
(ข้ันอยู่กับ

ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต) 

 

 

11 แผนกทะเบียน    

 
ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือกทาง 
www.cpc.ac.th 
 

1 นาที 
(ข้ันอยู่กับ

ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต) 

 

รายชื่อผู้สมัคร 

   
 

   

ส่งผลการพิจารณาให้

สวท. 

1 

จบ 

http://www.cpc.ac.th/
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการมอบตัวนักศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.048 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายวิษณุ ลิขิตพงศธร 
ควบคุมโดย :นางล าพึง สีทองค า  
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้มีจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
2. เพื่อให้ทราบถึงจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริง ตามรายชื่อผูม้ีสทิธ์ิเข้าศึกษา 
3. เพื่อนักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะศึกษาจริง 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละความผดิพลาดในข้ันตอนการมอบตัวนักศึกษา ร้อยละ 3 % 
 

ขอบเขตงาน     มีขั้นตอนการมอบตัวเป็นไปอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพและครบถ้วนของข้อมูลนักศึกษา  
การวางแผน 

- ประกาศถึงขั้นตอนการมอบตัวอย่างละเอียดก่อนถึงวันมอบตัว ในแต่ละปีการศึกษา 
- ประชุมช้ีแจงบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบถึงขั้นตอนการมอบตัว และการตรวจเก็บเอกสารต่างๆ ของ

นักศึกษา 
- จัดเตรียมสถานท่ีการมอบตัวให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาเข้ามอบตัวในแต่ละปีการศึกษา 
- ก าหนดเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบในจุดรับมอบตัวในแต่ละจุด 

การด าเนินงานตามแผน 
- นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนการรับมอบตัวได้อย่างถูกต้องถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 
ค าจ ากัดความ             การมอบตัวนักศึกษาใหม่ หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใหผู้้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ 

ได้เตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับตัวนักศึกษามาส่งกับทางมหาวิทยาลัยได้จดัเก็บเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
นักศึกษาเอง 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  1. นายวิษณุ ลิขิตพงศธร 
 

เอกสารอ้างอิง   -  
แบบฟอร์มที่ใช้   -  
เอกสารบันทึก   -  
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ไม่ถูกต้อง 

ส่งเอกสารมอบตัว 

ตรวจสอบรายชื่อ 

มอบตัว 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ลงชื่อ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  
 

    

1 แผนกทะเบียน  
 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา
ต่อผา่น www.cpc.ac.th 
และบอร์ทท่ี วจภ. 

2 ช้ัวโมง ราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธิ์
เข้าศึกษาต่อ 
 

2 นักศึกษา  

 
นักศึกษาตรวจสอบรายช่ือผ่าน
ทาง ผิดพลาด! การอ้างอิงการ
เช่ือมโยงหลายมติไิม่ถูกต้อง และ
บอร์ทท่ี วจภ. 

2 นาที  

3 นักศึกษา  
 

นักศึ กษามาขึ้ นทะ เบี ยน เป็ น
นั ก ศึ ก ษ าพ ร้ อ ม ส่ ง เอ ก ส า ร
หลักฐานการมอบตัวตามปฏิทิน
การรับสมัคร 

5 นาที 1. ใบมอบตัว 
2. ส าเนาวุฒิการศึกษา 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาบัตร
ประชาชน 
5. หลักฐานผู ้
ปกครอง 
6. รูปถ่าย 

4 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา นักศึกษา
อย่างละเอียด โดยดูจากวันที่จบ
,ช่ือ-สกุล ,ระดับวุฒิการศึกษา ,
ส าข า ,อื่ น ๆ  ห าก มี ปั ญ ห าไม่
ถู ก ต้ อ งแ จ้ งนั ก ศึ ก ษ า ให้ ยื่ น
เอกสารภายหลัง 

1 นาที ส าเนาวุฒิ
การศึกษา 

5 นักศึกษา  
 

นักศึกษาน าเอกสารที่เตรียมมาส่ง
ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจหลักฐาน 

1 นาที  

6 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 

ตรวจสอบหลักฐานการมอบ
ตัวอย่างละเอียด หากเอกสารไม่
สมบูรณ์/ไม่ครบ ให้ยื่นเอกสาร
ภายหลัง 

2 นาที 1. ใบมอบตัว 
2. ส าเนาวุฒิการศึกษา 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาบัตร
ประชาชน 
5. หลักฐานผูป้กครอง 
6. รูปถ่าย 

7 นักศึกษา  
 

ให้นักศึกษาลงช่ือตามรายช่ือ
สาขาวิช าของตน เอง ไว้ เป็ น
หลักฐานการยื่นเอกสาร 

30 วินาที  

   
 

   

เร่ิมต้น 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ ยื่นเอกสารภายหลัง 

ประกาศรายชือ่ 

ตรวจสอบ ยื่นเอกสารภายหลัง 

จบ 

http://www.cpc.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

แผนกประมวลผลและเรียบนักศึกษา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ประมวลผลการศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.045 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ขนิษฐา  เพชรสุวรรณ์ 
/น.ส.สธุิดา พันธ์สารคาม 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การประมวลผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาด 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  1. ร้อยละข้อผดิพลาดของการด าเนินการพิจารณาขอส าเร็จการศึกษา (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน        -    อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาบันทึกผลการเรียน 
      -    รับใบรายงานผลการเรียนท่ีผ่านการพิจารณาผลการเรียนจากคณะ 
      -    ตรวจสอบความถูกต้องของใบรายงานผลการเรียน 
      -    บันทึกผลการเรียนลงในระบบฐานข้อมูล 
      -    ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล 
      -    ประกาศผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
      -    จัดเก็บใบรายงานผลการเรียน 
 

ค าจ ากัดความ  1. Control Code  หมายถึง  รหัสควบคุมการส่งผลการเรียนในระบบ 
2. ระบบทะเบียนออนไลน์  หมายถึง ระบบฐานข้อมูลส่วนตัว/ผลการเรียน/ผลการลงทะเบียน/อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับ นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ทุกทีทุกเวลา 
3. ผลการศึกษา  หมายถึง  คะแนนสอบในแต่ละวิชาของนักศึกษา 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  1.  นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ ์
2. นางสาวสุธิดา พันธ์สารคาม 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. ใบส่งค่าระดับคะแนนตัวอักษร 

 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 วิชาการคณะ
บริหาร/ศิลป
ศาสตร์/แผนก
ประมวลผล 

 แผนกประมวลผลรับเกรดจาก
วิชาการคณะบริหาร/คณะศลิป
ศาสตร ์

 
1 นาที 

ใบเกรดตาม
รายวิชาผูส้อน 

2 แผนก
ประมวลผล 

  แผนกประมวลผลตรวจสอบ
ความถูกต้อง ใบเกรด/รหัสวิชา/
ช่ือวิชา/ผู้สอน/การลงนามให้
ตรงกับใบปะหน้าส่งเกรดของ
แต่ละคณะ หากไม่ถูกต้องส่งคืน
วิชาการคณะเพื่อแก้ไข 

 
5 นาที 

1. ใบเกรดตาม
รายวิชา/
ผู้สอน 
2.ใบปะหน้า 

3 แผนก
ประมวลผล 

 บันทึกเกรดลงระบบฐานข้อมูล
ตามเอกสารที่วิชาการคณะส่ง
มาให ้

2 นาท ี
(ข้ึนอยู่กับ
ความเร็ว

ของระบบ) 

ใบเกรดที่
ตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

4 แผนก
ประมวลผล 

 แผนกประมวลผลตรวจสอบ
ค วาม ถู ก ต้ อ งข อ ง  Control 
code ที่อยู่ในใบเกรด หากไม่
ถูกต้องส่งคืนให้วิชาการคณะ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
3 นาที 

 

 

5 แผนก
ประมวลผล 

 เจ้ าห น้ าแผน กป ระมวลผล
จัด เก็ บ ใบ เกรดต ามราย ช่ือ
อาจารย์แต่ละคณะ 

 
5 นาท ี

 

 
 

     

เร่ิมต้น 

รับเกรดจากคณะ 

ตรวจสอบ 
ส่งใบเกรด

คืน
วิชาการ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

บันทึกเกรดลงระบบ 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

จัดเก็บใบเกรด 

ถูกต้อง 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
(จากหน่วยงานภายนอก) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.050 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส. ขนิษฐา เพชรสุวรรณ ์
/น.ส. สุธิดา พันธ์สารคาม 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้หน่วยงานภายนอกทราบถึงสถานะภาพด้านการศึกษาของนักศึกษา 

2. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการท างานของนักศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดของการด าเนินการพิจารณาขอส าเร็จการศึกษา (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน        -    รับหนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
      -    ตรวจสอบวันส าเร็จการศึกษา 
      -    ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
      -    จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับตรวจสอบคุณวุฒิ 
 

ค าจ ากัดความ             ตรวจสอบวุฒิการศึกษา หมายถึง  การตรวจสอบข้อมูลวันส าเร็จการศึกษา/ชื่อ-นามสกุล/วันเดือนปีเกิด/วันเข้า
ศึกษา/ คะแนนเฉลี่ยสะสม/สาขาวิชา ตรวจสอบตามเอกสารที่หน่วยงานแนบมา ให้ตรงและถูกต้องตามฐานข้อมูลที่วิทยา
เขตฯ ม ี
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

1.  นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ ์
2. นางสาวสุธิดา พันธ์สารคาม 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 แผนก
ประมวลผล/
แผนกส่งเสริม 

 รับหนังสือขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ต่างๆ จากแผนกส่งเสริม
วิชาการ 

 
1 นาที 

1. หนังสือฯ 
2. วุฒิ
การศึกษา 

2 แผนก
ประมวลผล 

 แผนกประมวลผลรับหนังสือฯ  
1 นาที 

 

3 แผนก
ประมวลผล 

  ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของ
น.ศ.ที่หน่วยงานต่างๆ ขอตรวจ 
สอบเข้ามา หากไม่จบหรือมี
ปัญหา  ติดต่อพร้อมท าหนังสือ
ถึงหน่วยงานเพื่อแจ้งข้อมูลให้
ทราบโดยด่วน 

 
 

5 นาท ี

 
1. หนังสือฯ 
2. วุฒิ
การศึกษา 

4 แผนก
ประมวลผล 

 พิมพ์หนังสือเพื่อแจ้งสถานภาพ
ของนักศึกษากับหน่วยงานต่างๆ 
ที่ขอตรวจสอบวุฒิ 

 
5 นาท ี

 

หนังสือตอบ
กลับหน่วยงาน 

5 แผนก
ประมวลผล/
แผนกสารบรรณ 

 น าหนั งสือที่พิ มพ์จากแผนก
ประมวลผลเสนอให้แผนกสาร
บรรณ ตรวจสอบและเสนอ
ต่อรองอธิการบดี ฯ  ลงนาม 
พร้อมส่ งหนั งสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบทางไปรษณีย์ 

 
 
 

1 วัน 

 
 
หนังสือตอบ
กลับหน่วยงาน 

 
 

     

เร่ิมต้น 

รับหนังสือขอตรวจสอบ
คุณวุฒ ิ

ลงทะเบียนรับหนังสือ 

ตรวจสอบ 

แจ้ง
หน่วย 
งาน 

ไม่จบ 

จบ 

พิมพ์หนังสือตอบกลบั 

ส่งหนังสือให้แผนกสารบรรณ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการออกหนังสือส าคญัทางการศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.051 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายวิษณุ ลิขิตพงศธร/นาย
วรายุทธ ยรรยงตระกูล 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือใช้ในการรับรองสถานะภาพการศึกษาของนักศึกษา 
2. เพ่ือใช้ในการประกอบการท ากิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การเบิกจ่าย/การสมัครงาน ฯลฯ 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา (ไม่เกินร้อยละ 3) 
ขอบเขตงาน   รับค าร้องจากนักศึกษา 

      -    ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามค าร้อง 
      -    ช าระเงินค่าธรรมเนียม 
      -    บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล 
      -    ออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
      -    น าเสนอค าร้องให้นายทะเบียน 

ค าจ ากัดความ            หนังสือส ำคัญทำงกำรศึกษำ หมายถึง  เอกสารด้านการศึกษาที่บ่งบอกสถานะภาพของนักศึกษา
แต่ละราย ซึ่งจะประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ ใบรับรอง/ใบแสดงผลการเรียน/บัตรนักศึกษา/ใบปริญญา
บัตร เป็นต้น 
          ใบรับรองกำรเป็นนักศึกษำ หมายถึง หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ว่าก าลังศึกษา
อยู่ในขณะนี้ 
          ใบรับรองคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ หมายถึง หนังสือรับรองที่แสดงสถานะให้ทราบว่านักศึกษา
ได้ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว 
           ใบรับรองรอสภำอนุมัติวันส ำเร็จกำรศึกษำ หมายถึง หนังสือรับรองแสดงสถานะสภาพนักศึกษา 
ว่า ขณะนี้รายชื่อนักศึกษาได้ถูกส่งให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันส าเร็จการศึกษาแล้ว 
          ใบแสดงผลกำรเรียน หมายถึง เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
ที่ได้เรียนมา ซึ่งส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
           ใบtranscript หมายถึง เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้
เรียนมา ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : ลงนามรับรองในหนังสือส าคัญทางการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
นายทะเบียน : ลงนามรับรองในหนังสือส าคัญทางการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษายังศึกษาอยู่และไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
บุคลากรภายในหน่วยงาน : จัดท าหนังสือส าคัญทางการศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  - แนวปฏิบัติการออกหนังสือส าคัญทางการศึกษา จาก ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 

แบบฟอร์มที่ใช้  ใบค าร้องขอหนังสือส าคัญทางการศึกษา ทบ.09 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักศึกษา  น.ศ.ยื่นค าร้องท่ีกรอกข้อมลู
เรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแนบ
ให้เจ้าหน้าที่ทะเบยีน 

 
5 นาที 

- ใบค าร้อง 
- รูปถ่าย 
- ส าเนาบัตร
ประชาชน 

2 แผนก
ประมวลผล 

 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
พร้อมเอกสารแนบ หากไม่
ถูกต้องส่งคืนนักศึกษาเพื่อแก้ไข
ให้ถูกต้อง 

 
3 นาที 

- ใบค าร้อง 
- รูปถ่าย 
- ส าเนาบัตร
ประชาชน 

3 นักศึกษา/
การเงิน 

 เจ้าหน้าท่ีแผนกประมวลผลฯ 
บันทึกข้อมูลการขอเอกสารลง
ระบบรับค าร้อง 

 
5 นาที 

- ใบค าร้อง 
- รูปถ่าย 
- ส าเนาบัตร
ประชาชน 

4 แผนก
ประมวลผล 

 นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียม
ในการขอหนั งสือส าคัญทาง
การศึกษาท่ีแผนกการเงิน 

 
5 นาที 

 

- ใบค าร้อง 
-ใบเสร็จรับเงิน 

5 แผนก
ประมวลผล 

 เจ้าหน้าที่ประมวลผลฯ แยก
ประเภทค าร้อง  
 - ในกรณีส าเร็จการศึกษา ส่งค า
ร้องให้งานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนออก (สวท.)  ออก
เอกสารตามใบค าร้อง 
- ในกรณีไม่ส าเร็จการศึกษา/พ้น
สภาพ/ลาพัก/ลาออก/ถอนช่ือ
ออก/ยังศึกษาอยู่ พิมพ์เอกสาร
ตามใบค าร้อง ก่อนน าเสนอให้
นายทะเบียนเป็นผู้ลงนาม 

3 นาท ี - ใบค าร้อง 
- รูปถ่าย 
- ส าเนาบัตร
ประชาชน 

6 แผนก
ประมวลผล 

 เจ้าหน้าที่แผนกประมวลผลฯ 
พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร ส า คั ญ ท า ง
การศึกษาตามใบค าร้อง 

5 นาท ี ใบค าร้อง/รูป 
 
 

      

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบ 
ส่งเอกสาร
คืน น.ศ. 

ถูกต้อง 

เร่ิมต้น 

ส่งค าร้องให้ 
สวท. ออก
หนังสือ 

ย่ืนค าร้อง 

บันทึกข้อมูลลงระบบฐานขอ้มูล 

ช าระค่าธรรมเนียม 

แยกประเภทค าร้อง 

ออกเอกสาร 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

7 นาย
ทะเบียน 

 เจ้าหน้าท่ีแผนกประมวลผลฯ 
น าหนังสือส าคญัทางการศึกษาท่ี 
พิมพ์และตรวจสอบเรียบร้อย
แล้วน าเสนอให้นายทะเบียนลง
นาม 

5 นาท ี หนังสือส าคญั
ทางการศึกษา 

8 นาย
ทะเบียน 

 ค าร้องไว้ตามก าหนดเวลา 
พร้อมท้ังลงช่ือรับเอกสารไว้เป็น
หลักฐาน 

 รับเอกสาร 

      

1 

ลงนาม 

รับเอกสาร 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

พิจารณาขอส าเร็จการศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.052 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ขนิษฐา  เพชรสุวรรณ ์
/น.ส.สธุิดา พันธ์สารคาม 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาส าเร็จการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
ระเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดของการด าเนินการพิจารณาขอส าเร็จการศึกษา (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน         -   จัดพิมพ์ใบพิจารณาจบ 
       -   ตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนในใบพิจารณาจบ 
       -   น าเสนอใบพิจารณาจบให้หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       -   น าเสนอใบพิจารณาจบให้คณะ 
       -   บันทึกข้อมูลลงระบบ 
       -   น าส่งรายผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
       -   ประกาศรายช่ือผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ             ใบพิจารณาจบ หมายถึง ใบส าหรับตรวจสอบการขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร  โดย 
จะมีผลการเรียน/ผลการลงทะเบียนเรียนพร้อมข้อมูลของนักศึกษาปรากฏในใบพิจารณาจบ 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  1.  นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ ์
2. นางสาวสุธิดา พันธ์สารคาม 
 

เอกสารอ้างอิง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  ใบพิจารณาของส าเร็จการศึกษา  
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 แผนกประมวลผล  แผนกประมวลผลพิมพ์ใบ
พิจารณาจบตามรายชื่อ
นักศึกษาท่ีแจ้งขอส าเร็จ
การศึกษา 

1 ช่ังโมง 
(ขึ้นอยู่กับ

จ านวน น.ศ.ที่
ขอส าเร็จ
การศึกษา) 

1.ใบรายชื่อขอ
ส าเร็จการศึกษา 
2.ใบพิจารณาจบ 

2 แผนกประมวลผล  แผนกประมวลผลตรวจสอบ
ความถูกต้องของเกรด/ช่ือ/รหัส
วิชา/รายช่ือนักศึกษาและข้อมูล
อื่นในพิจารณาจบให้ละเอียด 

2 ช่ังโมง 
(ขึ้นอยู่กับ

จ านวน น.ศ.ที่
ขอส าเร็จ
การศึกษา) 

1.ใบรายชื่อขอ
ส าเร็จการศึกษา 
2.ใบพิจารณาจบ 

3 หัวหน้างาน
ส่งเสริมฯ 

  เจ้าหน้าท่ีแผนกประมวลผล
เสนอใบพิจารณาจบให้หัวหนา้
งานส่งเสรมิฯ ลงนาม 

30 นาที 
(ขึ้นอยู่กับ

จ านวน น.ศ.ที่
ขอส าเร็จ
การศึกษา) 

 
ใบพิจารณาจบ 

 4 แผนกประมวลผล 
/คณะ 

 ส่งเอกสารใบพิจารณาจบให้
ค ณ ะ ด า เนิ น ก า ร ใน ส่ ว น ที่
เกี่ยวข้อง 

 
3 – 5 วัน 

 

1.ใบรายชื่อขอ
ส าเร็จการศึกษา 
2.ใบพิจารณาจบ 

 
5 

แผนกประมวลผล 
/คณะ 

 คณะส่งใบพิจารณาจบที่ตรวจ 
สอบเรียบร้อยใหแ้ผนก
ประมวลผล 

 

15 นาที 
 

ใบพิจารณาจบ 

6 แผนกประมวลผล  ทะเบียนตรวจสอบการลงนาม
ของอาจารย์ที่ปรึกษา/สาขา/
คณบด ี

2 ช่ังโมง 
(ขึ้นอยู่กับ

จ านวน น.ศ.ที่
ขอส าเร็จ
การศึกษา) 

1.ใบรายชื่อขอ
ส าเร็จการศึกษา 
2.ใบพิจารณาจบ 

7 แผนกประมวลผล  แผนกประมวลผลบันทึกรายชื่อ
นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาลงระบบ 

1 ช่ัวโมง 
(ขึ้นอยู่กับ

จ านวน น.ศ.ที่
ขอส าเร็จ
การศึกษา) 

รายชื่อขอ
ส าเรจ็
การศึกษา 

8 แผนกประมวลผล 
/คณะ/สวท. 

 ส่งรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาให้คณะ และสวท. 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
10 นาที 

รายชื่อผู้ที่คาด
ว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

9 แผนกประมวลผล  ประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะจบ
การศึกษาทาง www.cpc.ac.th 

 
3 นาที 

 

      

คณะส่งคืนพิจารณาจบ 

เร่ิมต้น 

ไม่ถูกต้อง 

พิมพ์ใบพิจารณาจบ 

ตรวจสอบ แก้ไขให้
ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ลงนาม 

ส่งใบพิจารณาให้คณะ 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

บันทึกข้อมูลลงระบบ 

ส่งรายชื่อให้คณะ ส่งรายชื่อให้สวท. 

ประกาศรายชือ่ 

จบ 

http://www.cpc.ac.th/
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
(นักศึกษาแรกเข้า) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.053 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส. ขนิษฐา เพชรสุวรรณ ์
/น.ส. สุธิดา พันธ์สารคาม 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้กระบวนการรับนักศึกษาบุคคลเข้าศึกษาต่อ เป็นไปตามระเบียบของของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบถึงสถานนะการส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  1. ร้อยละข้อผดิพลาดของการด าเนินการพิจารณาขอส าเร็จการศึกษา (ไม่เกินร้อยละ 3) 
 

ขอบเขตงาน        -    จัดเตรียมวุฒิการศึกษา 
      -    พิมพ์รายชื่อนักศึกษา/หนังสือน าส่ง 
      -    ส่ง/รับหนังสือ  
      -    ตรวจสอบวันส าเร็จการศึกษา 
      -    บันทึกข้อมูล 
      -    จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับตรวจสอบคุณวุฒิ 
 

ค าจ ากัดความ            หนังสือน ำส่ง หมายถึง  หนังสือราชการ จัดพิมพ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึ กษาส่งไปยัง
สถาบันการศึกษาเดิมของนักศึกษา 
          หนังสือตอบกลับ หมายถึง  หนังสือจากสถาบันการศึกษาเดิมของนักศึกษาที่ตอบผลการตรวจสอบของนักศึกษา
ว่าส าเร็จ การศึกษาจริงหรือไม่ 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  1.  นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ ์
2. นางสาวสุธิดา พันธ์สารคาม 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  หนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 

 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 แผนก
ประมวลผล 

 แยกวุฒิการศึกษาตามโรงเรียน
ที่นักศึกษาจบมา 

 
48 ช่ัวโมง 

ใบวุฒิการศึกษา 

2 แผนก
ประมวลผล 

 พิมพ์รายชื่อนักศึกษาตาม
โรงเรียนที่แยกไว ้

 
36 ช่ัวโมง 

1.รายชื่อ 
2.ใบวุฒิ
การศึกษา 

3 แผนก
ประมวลผล 

  จัดเตรียมเอกสารเพื่อน าจัดส่ง
หนังสือฯ ทางไปรษณีย์ โดย
แยกออกเป็นแต่ละโรงเรียน 

 
2 ช่ัวโมง 

1. หนังสือน า 
2.ใบวุฒิการศกึษา 
3. ใบรายชื่อ 
4. ซองจดหมายติด
แสตมป ์

 4 แผนก
ประมวลผล 

 ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

 
2 ช่ัวโมง 

 

จดหมายทีป่ิด
ผนึกเรียบร้อย
แล้ว 

5 แผนก
ประมวลผล 

 ลงรับหนังสือท่ีโรงเรียนต่างๆ 
แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ 

 
1 นาท ี

 

หนังสือตอบ
กลับ 

6 แผนก
ประมวลผล 

 ตรวจสอบหนังสือท่ีโรงเรียน
ต่างๆ ส่งมาว่านักศึกษาจบ
การศึกษาหรือไม่ มีปญัหาอย่าง
อื่นหรือไม่ หากมีแจ้งปัญหาให้
รับทราบและการด าเนินการ
ตามขั้นตอนของ วิทยาเขตฯ 
ต่อไป 

 
 
 

2 นาท ี

 
 
 
หนังสือตอบ
กลับ 

7 แผนก
ประมวลผล 

 บันทึกผลการตรวจสอบวุฒิที่แต่
ละโรงเรียนตอบกลับมาลง
ระบบฐานข้อมลู 

1 นาท ี
(ขึ้นอยู่กับ

ความเร็วของ
ระบบ) 

 

8 แผนก
ประมวลผล/
แผนกสารบรรณ 

 จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มไว้เป็น
หลักฐาน 
 

 
1 นาที 

 
หนังสือตอบ
กลับ 

 
 

     

เร่ิมต้น 

แยกวุฒิการศึกษา 

พิมพ์รายชือ่ 

เตรียมเอกสาร 

ส่งหนังสือ 

รับหนังสือตอบกลับ 

แจ้ง 
น.ศ. ตรวจสอบ 

ไม่จบ 

จบ 

บันทึกข้อมูลลงระบบ 

จัดเก็บเอกสาร 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการแจ้งขอส าเร็จการศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.054 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ขนิษฐา เพชรสุวรรณ ์
/น.ส.สุธิดา พันธ์สารคาม 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อใช้การขอส าเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบข้องมหาวิทยาลัยฯ 
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบว่าก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบว่าลงทะเบียนเรียนครบหลักสตูรที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือไม่ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน        -    ประกาศก าหนดการแจ้งขอส าเร็จการศึกษา 

      -    ยื่น/รับค าร้องแจ้งขอส าเร็จการศึกษา 
      -    ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องและเอกสารแนบ 
      -    บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล 
      -    จัดเก็บเอกสารค าร้อง 
      -    ประกาศรายช่ือผู้แจ้งขอส าเร็จการศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ  
 

 การแจ้งขอส าเร็จการศึกษา หมายถึง  เป็นขั้นตอน ข้ันตอนหนึ่งที่นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาทุกคนต้องเขียนค า
ร้อง เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่าจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ   
ชุดครุย  หมายถึง เป็นชุดพิธีการใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ได้จากการส าเร็จการศึกษา 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  
 

1.  นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ ์
2. นางสาวสุธิดา พันธ์สารคาม 
 

เอกสารอ้างอิง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  ค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา 
 

เอกสารบันทึก  -  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 แผนก
ประมวลผล 

 
 
 
 

ประกาศแจ้งก าหนดการต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาทราบทาง 
www.cpc.ac.th 

5 นาที ปฏิทิน
การศึกษา 

2 นักศึกษา  
 
 
 
 

นักศึกษาDownloadแบบฟอร์ม
ขอส าเร็จการศึกษาทาง 
www.cpc.ac.th และกรอก
ข้อมูลพร้อมเตรียมเอกสารแนบ 

10 นาที แบบฟอร์มขอ
ส าเร็จ
การศึกษา 

3 นักศึกษา  
 
 
 

นักศึกษาขอใบพิจารณาจบจาก
แผนกประมวลผล โดยน าไป
ผ่านให้อาจารย์ที่ปรึกษา/
หัวหน้าสาขาลงนาม 

1-2 วัน ใบพิจารณาจบ 

4 นักศึกษา  
 
 
 

นศ. ยื่นค าร้องที่ด าเนินการลง
นามอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้า
สาขาเรยีบร้อยแล้ว ให้แผนก
ประมวลผล 

1 นาท ี 1. ใบค าร้อง 
2. ใบพิจารณา
จบ 
3. รูปถ่าย 
4. ส าเนาบัตร
ประชาชน / 
ทะเบียนบ้าน 

5 แผนก
ประมวลผล 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบการกรอกข้อมลู / 
การลงนามในใบค าร้องให้
ครบถ้วนและสมบรูณ์ หากไม่
ถูกต้องส่งคืน นศ.เพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง 

1 นาท ี  

6 นักศึกษา  
 
 

บันทึกข้อมูลการขอแจ้งส าเร็จ
การศึกษาลงระบบ 

1 นาท ี  

7 นักศึกษา/
แผนกการเงิน 

 
 

นศ. ช าระเงินค่าธรรมเนยีมผา่น
แผนกการเงิน 

3 นาท ี  

8 นักศึกษา  
  
 

ตรวจสอบหลักฐานการช าระเงิน
ของนักศึกษา 
 

1 นาท ี  

   
 

   

เร่ิมต้น 

ประกาศก าหนดการแจ้งขอส าเร็จ
การศึกษา 

Download แบบฟอร์มขอส าเร็จ
การศึกษา 

ขอใบพิจารณาจบ 

ยื่นค าร้อง 

ตรวจสอบ คืนเอกสาร
ให้ นศ. 

บันทึกข้อมูลลงระบบ 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ส่งคืนใบค าร้อง 

1 

http://www.cpc.ac.th/
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
  
 

   

9 แผนก
ประมวลผล 

 
 

ลงนามในใบรายชื่อที่แยกไวต้าม
ห้องเรียน 
 

1 นาท ี  

10 แผนก
ประมวลผล 

 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้แจ้งขอส าเร็จ
การศึกษาทาง www.cpc.ac.th 

5 นาท ี ใบรายชื่อแจ้ง
ขอส าเร็จ
การศึกษา 

11 แผนก
ประมวลผล 

 
 
 
 
 
 

จัดส่งใบค าร้องให้ สวท. 
มทร.ตะวันออก 

 

1 วัน  

   
 
 
 

   

1 

ลงนามเพื่อยืนยันการส่งใบค าร้อง 

ประกาศรายชือ่ผู้แจ้งขอ
ส าเร็จการศึกษา 

ส่งค าร้องให้ สวท. 
มทร.ตะวันออก 

จบ 

http://www.cpc.ac.th/
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการออกหนังสือส าคญัทางการศึกษา

ออนไลน ์

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.055 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ขนิษฐา เพชรสุวรรณ ์
/น.ส. สุธิดา พันธ์สารคาม 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือใช้ในการรับรองสถานะภาพการศึกษาของนักศึกษา 
2. เพ่ือใช้ในการประกอบการท ากิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การเบิกจ่าย/การสมัครงาน ฯลฯ 
3. เพื่อให้การขอหนังสือส าคัญทางการศึกษา เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดของออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา (ไม่เกินร้อยละ 3) 
ขอบเขตงาน   รับค าร้องจากนักศึกษา 

      -    ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามค าร้อง 
      -    ช าระเงินค่าธรรมเนียม 
      -    บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล 
      -    ออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
      -    น าเสนอค าร้องให้นายทะเบียน 

ค าจ ากัดความ            หนังสือส ำคัญทำงกำรศึกษำ หมายถึง  เอกสารด้านการศึกษาที่บ่งบอกสถานะภาพของนักศึกษา
แต่ละราย ซึ่งจะประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ ใบรับรอง/ใบแสดงผลการเรียน/บัตรนักศึกษา/ใบปริญญา
บัตร เป็นต้น 
          ใบรับรองกำรเป็นนักศึกษำ หมายถึง หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ว่าก าลังศึกษาอยู่
ในขณะนี้ 
          ใบรับรองคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ หมายถึง หนังสือรับรองที่แสดงสถานะให้ทราบว่านักศึกษา
ได้ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว 
           ใบรับรองรอสภำอนุมัติวันส ำเร็จกำรศึกษำ หมายถึง หนังสือรับรองแสดงสถานะสภาพนักศึกษา 
ว่า ขณะนี้รายชื่อนักศึกษาได้ถูกส่งให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันส าเร็จการศึกษาแล้ว 
          ใบแสดงผลกำรเรียน หมายถึง เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่
ได้เรียนมา ซึ่งส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
           ใบtranscript หมายถึง เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้
เรียนมา ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : ลงนามรับรองในหนังสือส าคัญทางการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
นายทะเบียน : ลงนามรับรองในหนังสือส าคัญทางการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษายังศึกษาอยู่และไม่ส าเร็จ
การศึกษาบุคลากรภายในหน่วยงาน : จัดท าหนังสือส าคัญทางการศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  - แนวปฏิบัติการออกหนังสือส าคัญทางการศึกษา จาก ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 

แบบฟอร์มที่ใช้  ใบค าร้องขอหนังสือส าคัญทางการศึกษา ทบ.09 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 
นักศึกษา  น.ศ.สแกนคิวอารโ์ค้ด เพื่อยื่นค า

ร้องออนไลน ์
 

3 นาที 

 

2 

แผนก
ประมวลผล 

 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้องใน
ระบบยื่นค าร้องออนไลน ์  

3 นาที 

 

3 
แผนก
ประมวลผล 

 เจ้าหน้าท่ีแผนกประมวลผลฯ 
บันทึกข้อมูลการขอเอกสารลง
ระบบฐานข้อมลู 

 
1 นาที 

 

4 
นักศึกษา  น.ศ.น าใบ pay in ไปช าระเงินที่

ผ่านธนาคาร หรือเคาน์ เตอร์
เซอร์วิส 

 
1-7 วัน 

ใบ Pay in 

5 

แผนก
ประมวลผล 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการช าระ
เงินของนักศึกษา 
 3 นาท ี

 

6 
แผนก
ประมวลผล 

 เจ้าหน้าที่แผนกประมวลผลฯ 
พิ ม พ์ เอ ก ส า ร ส า คั ญ ท า ง
การศึกษาตามใบค าร้อง 

3 นาที 
 
 
 

7 

นาย
ทะเบียน 

 เจ้าหน้าท่ีแผนกประมวลผลฯ 
น าหนังสือส าคญัทางการศึกษาท่ี 
พิมพ์และตรวจสอบเรียบร้อย
แล้วน าเสนอให้นายทะเบียนลง
นาม 

1 นาที 

หนังสือส าคญั
ทางการศึกษา 

8 

แผนก
ประมวลผล/
นักศึกษา 

 นักศึกษาติดต่อรับเอกสารที่ยื่น
ค าร้องไว้ตามก าหนดเวลา 
พร้อมท้ังลงช่ือรับเอกสารไว้เป็น
หลักฐาน 

1 นาที 

แบบฟอร์มเซ็น
รับเอกสาร 

 
 

   
 
 

  

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ 
แจ้ง น.ศ. 

เร่ิมต้น 

จบ 

ไม่ถูกต้อง 

แจ้ง น.ศ. 

บันทึกข้อมูลลงระบบฐานขอ้มูล 

ช าระค่าธรรมเนียม 

ยื่นค าร้องออนไลน์ 

ช าระแล้ว 

 

ตรวจสอบ 

ยังไม่ช าระ 

ออกเอกสาร 

ลงนาม 

รับเอกสาร 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกเอกสารการพิมพ์ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการจัดท าข้อสอบ 
(การอัดส าเนา) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.056 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวกันตา สวงนศักดิ์/    
นายปัญญา สุขเจริญ 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 
2. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบตังิานอย่างไร 
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง 
4. ผู้บริหารสามารถตดิตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 
5. บุคลากรสามารถท างานแทนกันได ้
6. ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับหนังสือราชการ(ไม่เกินร้อยละ3) 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
การวางแผน 

- จัดท าแผนการท าเนินงานจัดท าข้อสอบ 
- ช้ีแจงขั้นตอนการรับหนังสือราชการให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
- ก าหนดเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานรับหนังสือราชการ 

การปรับปรุงพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงงานรับหนังสือราชการ เพื่อพัฒนาคุณภาพใน

รอบปีการศึกษาถัดไป 
(เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในการรับหนังสือราชการ) 

ค าจ ากัดความ  
 

อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางสาวกันตา สวงนศักดิ ์
2. นายปัญญา สุขเจรญิ 

เอกสารอ้างอิง  
 

คู่มือการปฏิบตัิงานเอกสารการพมิพ์ 

แบบฟอร์มที่ใช้  
 

แบบฟอร์มใบส่งงานอัดส าเนาข้อสอบ 

เอกสารบันทึก  
 

- 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 

 รับแบบฟอร์มส่งข้อสอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

5 นาที/เรื่อง ต้นฉบับข้อสอบ 
 

 

2 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 
 

 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ต้นฉบับข้อสอบ 
-กรณีถูกต้องด าเนินการถ่าน
เอก 
- ก ร ณี ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ส่ ง คื น
คณะกรรมการแก้ไข 

5 นาที/เรื่อง ต้นฉบับข้อสอบ 

3 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 

 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนของต้นฉบับข้อสอบดี
แล้ว ด าเนินการอัดส าเนาหรือ
ถ่ายเอกสาร 

10 นาที/
เรื่อง(ข้ึนอยู่
กับจ านวน) 

ต้นฉบับข้อสอบ 

4 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ส าเนาข้อสอบ 
-กรณีถูกต้องด าเนินการจัดเก็บ 
-กรณีไม่ถูกต้องด าเนินแก้ไข 

3 นาที/เรื่อง 
 

ต้นฉบับข้อสอบ 

5 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 

 
 
 

จัดเก็บข้อสอบให้อยู่ในที่ปลอย
ภัยโดยมีคณะกรรมการก ากับ 
   

3 นาที/เรื่อง 
 
 

ต้นฉบับข้อสอบ 

   
 

 
 
 

  

เร่ิม 

รับใบส่งข้อสอบ 

ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 
 

อดัส  ำเนำ-ถ่ำย

เอกสำร 

 

 

 
ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

 
จัดเก็บข้อสอบ 

 

จบ 



SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก      
 

163 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการอัดส าเนาทั่วไป 
(การถ่ายเอกสาร) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.057 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายสายยันร์ วันวิเศษ 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 
2. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบตังิานอย่างไร 
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง 
4. ผู้บริหารสามารถตดิตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 
5. บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 
6. ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับหนังสือราชการ(ไม่เกินร้อยละ3) 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการอัดส าเนาทั่วไป 
การวางแผน 

- จัดท าแผนการท าเนินงานอัดส าเนาทั่วไป 
- ช้ีแจงขั้นตอนการอัดส าเนาให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
- ก าหนดเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานอัดส าเนาทั่วไป 

การปรับปรุงพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงงานอัดส าเนาทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพในรอบปี

การศึกษาถัดไป 
 

ค าจ ากัดความ  อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา เครื่องมือเข้าเล่มเอกสาร 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นายสายยันร์ วันวิเศษ 
 

เอกสารอ้างอิง  คู่มือการปฏิบตัิงานเอกสารการพมิพ์ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  แบบฟอร์มใบส่งงานอัดส าเนาทั่วไป 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   จัดท าแบบฟอมร์การอัดส าเนา  - เอกสารต่างๆ 

1 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 

 รับใบสั่ งงานพร้อมเอกสาร
ต้นฉบับ 

2 นาที/เรื่อง - เอกสารต่างๆ 
 

 

2 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 

                                                ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนของใบสั่งงาน และ
เอกสารแนบ 
   -   กรณีหนั งสือครบถ้วน
ถูกต้อง ด าเนินการอัดส าเนา 
   - กรณีหนังสือไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ประสานส่งคืนเจ้าของ
เรื่องด าเนินการแก้ไข 

3 นาที/เรื่อง - เอกสารต่างๆ 

3 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 

  -  ด าเนินการอัดส าเนาเอกสาร
ทั่วไป ตามจ านวนใบสั่งงาน 

20 นาที/
เรื่อง(อยู่ที่

จ านวนงาน) 

- เอกสารต่างๆ 

4 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 

 ผู้สั่งงานรับงานตามจ านวนที่สั่ง 1 นาที/เรื่อง 
 

- เอกสารต่างๆ 

5 จนท. 
เอกสารการ

พิมพ์ 

 
 
 

จัดเก็บใบสั่งงาน 3 นาที/เรื่อง - ลงทะเบียนหนังสือ
รับในระบบ
คอมพิวเตอร ์

ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

 
 

เร่ิม 

รับใบสั่งงาน 

 

อัดส าเนาเอกสารและ
ถ่ายเอกสาร 

 

รับงาน 

 

 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการรับหนังสือ 
(การรับ-ส่งหนังสือราชการ) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งส.058 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวกาญจวรรณ ววิัฒน์
ปัญญา 
ควบคุมโดย : นางล าพึง สีทองค า 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน 
2. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระบบรับหนังสือราชการ 
3. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจขั้นตอนการรบัหนังสือราชการ 
4. ผู้ปฏิบัติงานรับหนังสือราชทราบถึงความส าคัญก่อนหลังของหนังสือราชการ 
5. ผู้บริหารสามารถตดิตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 
6. ลดข้อผิดพลาดจากระบบรับหนังสือราชการ 
(ข้อความแสดงถึงความมุ่งหมายที่จะด าเนินการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้) 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับหนังสือราชการ(ไม่เกินร้อยละ3) 
(ข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการรับหนังสือราชการ 
การวางแผน 

- จัดท าแผนการท าเนินงานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
- ช้ีแจงขั้นตอนการรับหนังสือราชการให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
- ก าหนดเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานรับหนังสือราชการ 

การปรับปรุงพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงงานรับหนังสือราชการ เพื่อพัฒนาคุณภาพใน

รอบปีการศึกษาถัดไป 
(เป็นการช้ีแจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในการรับหนังสือราชการ) 
 

ค าจ ากัดความ  อุปกรณ์ หมายถึง หนังสือรับราชการ หนังสือส่งราชการ 
(เป็นการช้ีแจงถึงอุปกรณ์เครื่องมอืปฏิบัติงานรับหนังสือราชการ) 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒน์ปัญญา 
 

เอกสารอ้างอิง  คู่มือการปฏิบตัิงานแผนกส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานส่งเสรมิและบริการวิชาการ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 จนท. 
ส่งเสริมและ

บริการ
วิชาการ 

 รั บหนั ง สื อ จ ากหน่ ว ย งาน
ภายนอก/ภายใน และจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบE-manage 
 

2 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ 
 

 
 

2 จนท. 
ส่งเสริมและ

บริการ
วิชาการ 

 ตรวจสอบคัดแยก 
   โดยแยกเป็นทะเบียนหนังสือ
รับภายใน และทะเบียนหนังสือ
รับภายนอก 
   -   กรณีหนั งสือครบถ้วน
ถูกต้อง พิจารณากลั่นกรอง 
เกษียนเสนอผู้บริหารพิจารณา 
   - กรณีหนังสือไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ประสานส่งคืนเจ้าของ
เรื่องด าเนินการแก้ไข 

3 นาที/เรื่อง - ทะเบียนหนังสือรับ 
01 ทะเบียนหนังสือ

รับภายใน 
02 ทะเบียนหนังสือ

รับภายนอก 

3 จนท. 
ส่งเสริมและ

บริการ
วิชาการ 

 
                                    
 

- กรณีหนังสือส่ง สนง.วข 
พิจารณากลั่นกรอง เกษียน
เสนอผู้บริหารพิจารณา 
   - กรณีหนังสือหน่วยงานอื่น 
ประสานส่ งกัยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

5 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ 

4 จนท. 
ส่งเสริมและ

บริการ
วิชาการ 

 
 
 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 
   โ ด ย แ ย ก เ ป็ น ท ะ เ บี ย น
หนังสือรับภายใน และทะเบียน
หนังสือรับภายนอก 

3 นาที/เรื่อง 
 

- หนังสือต่างๆ 

5 จนท. 
ส่งเสริมและ

บริการ
วิชาการ 

 
 

บั น ทึ ก เ ส น อ หั ว ห น้ า ง า น
ส่งเสริมและบริการวิชาการ 

2 นาที/เรื่อง 
 

- หนังสือต่างๆ 

   
 
 

  -  

เร่ิม 

รับหนังสือราชการจาก
หน่วยงานตา่งๆ 

 ตรวจและคัดแยก
หนังสือ 

 

หน่วยงานอื่น หนังสื่อ สนง.วข 

ส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ลงทะเบียนรับ 

 
บันทึกเสนอ 

1 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 จนท. 
ส่งเสริมและ

บริการ
วิชาการ 

 น าหนังสือเสนอหัวหน้างาน        
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

2 นาท่ี/เรื่อง  หนังสือต่างๆ 

7 จนท. 
ส่งเสริมและ

บริการ
วิชาการ 

 จัดท าส าเนาไว้เป็นหลักฐาน
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

2 นาที่/เรื่อง หนังสือต่างๆ 

8 จนท. 
ส่งเสริมและ

บริการ
วิชาการ 

 จัดเก็บหนังสือแยกภานใน-
ภายนอก 

2 นาที่/เรื่อง หนังสือต่างๆ 

      

1 

สั่งการ 

ท าส าเนาและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

จัดเก็บหนังสือ 

จบ 



 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกระบบสารสนเทศ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์
 

รหัสเอกสาร 
 CPC63.งว.059 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

 

เขียนโดย : นายกิรัณ เรืองทรัพย ์
ควบคุมโดย : นายพิเชฐ มาเร็ว 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในวิทยาเขตสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของงานท่ีซ่อมไม่ได้ (ไม่เกนิร้อยละ 10) 
 

ขอบเขตงาน     กระบวนการซ่อมคอมพิวเตอร์ 
     2.1 ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิทยาเขต ท าการแจ้งซ่อมกับเจ้าหน้าที่ โดยทางโทรศัพท์ รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
     2.2 เจ้าหน้าท่ีด าเนินการซ่อมคอมพิวเตอร์ตามอาการ 
     2.3 ในกรณีที่ซ่อมไมได้ ให้เช็คว่า อะไหล่ช้ินนั้นอยู่ในประกันหรือไม่ ถ้าอยู่ในประกัน ให้ส่งเคลมอะไหล่กับบริษัท
ของเจ้าของประกัน ถ้าไม่อยู่ในประกัน ให้แทงจ าหน่ายกับพัสดุต่อไป 
     2.4 ให้ผู้รับบริการเขียนใบแจ้งซ่อมเมื่องานเสร็จเรียบร้อย 
 

ค าจ ากัดความ          คอมพิวเตอร์  หมายถึง  เครื่องค านวณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ (ส่วน
ตัวเครื่องและอุปกรณ์) และซอฟต์แวร์ (ส่วนชุดค าสั่ง หรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน) สามารถท างานค านวณ
ผล และเปรียบเทียบค่าตามชุดค าสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง และอัตโนมัติ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

1. นาย.กิรัณ เรืองทรัพย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นาย โชติพงศ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  แบบฟอร์มขอซ่อมคอมพิวเตอร์ 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน /  
วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

1 ผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร ์

 

 
 
 
 
 

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
วิทยาเขต ท าการแจ้งซ่อม
กับเจ้าหน้าที่ โดยทาง
โทรศัพท์ หรือ เดินมาบอก 

2 นาท ี  

2 
 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์
/ เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 
 
 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการซ่อม
คอมพิวเตอร์ตามอาการ 
ที่เห็น 
 
 
 
 

20 นาที  

3 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์
/ เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การซ่อมคอมพิวเตอร์ถ้า
ซ่อมได้ถือว่าจบงานถ้า
ไม่ได้จะตรวจสอบว่าอยู่ใน
ประกันหรือไม่ 
1.อยู่ในประกัน เจ้าหน้าทึ่
จะท าการเอาอะไหล่ตัวที่
เ สี ย ห า ย ส่ ง เ ค ล ม กั บ
บริษัทผู้ผลิต 
2. ไ ม่ อ ยู่ ใ น ป ร ะ กั น 
เจ้าหน้าที่จะท าการแทง
จ าหน่ายอะไหล่ให้พัสดุ
เพื่อแทงจ าหน่ายต่อไป 
 

8 นาท ี  

 
 

  
 
 
 

   

ด าเนินการซ่อม
คอมพิวเตอร์ 

แทงจ าหน่ายกับพัสดุ 

ตรวจสอบประกัน
กับบริษัทผู้ผลิต 

ส่งเคลม 

ซ่อมได้ 

ซ่อมไม่ได้ 

เร่ิม 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร ์

จบ 

มีประกนั 

หมดประกนั 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร ์
ศูนย์การเรียนรูด้้วยตัวเอง 

 

รหัสเอกสาร 
 CPC63.งว.060 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

 

เขียนโดย : นายกิรัณ เรืองทรัพย ์
ควบคุมโดย : นายพิเชฐ มาเร็ว 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาและผู้รับบริการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ท างานได้ รวมถึงพักผ่อน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของคอมพิวเตอร์ที่การไมไ่ด้ไมเ่กินร้อยละ 20 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการเข้าใข้บริการคอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีดังต่อไปนี ้
     2.1 นักศึกษาเลือกเครื่องจากระบบ 
     2.2 ระบบจะตรวจสอบเครื่องที่เลือก ว่าใช้งานได้หรือไม่ 
     2.3 ในกรณีที่ใช้งานได้ ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลข้อมูลลงระบบ จากนั้นยื่นหลักฐานยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่  
และเจ้าหน้าท่ีจะปลดล็อคเครื่องท่ีเลือกให้ 
     2.4 เมื่อนักศึกษาใช้งานเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะคืนหลักฐานยืนยันตัวตนให้นักศึกษา พร้อมล็อคเครื่องน้ัน 
 

ค าจ ากัดความ          คอมพิวเตอร์  หมายถึง  เครื่องค านวณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ 
(ส่วนตัวเครื่องและอุปกรณ์) และซอฟต์แวร์ (ส่วนชุดค าสั่ง หรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน) สามารถท างาน
ค านวณผล และเปรียบเทียบค่าตามชุดค าสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง และอัตโนมัติ 
         หลักฐานยืนยันตัวตน หมายถึง บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
         ระบบ หมายถึง การท างานขององค์การต่างๆ ที่ประกอบด้วยระบบย่อยๆ หลายระบบรวมกันและท างานร่วมกัน  
ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ร่วมกันหรืออย่างเดียวกัน 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  
 

1. นาย.กิรัณ เรืองทรัพย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นาย โชติพงศ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  ระบบจัดการ ข้อมูลการเข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมคู่มือ 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน /  
วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

1 นักศึกษา 
 

 
 
 
 
 

นักศึกษาขอใช้บริการ
โ ด ย เ ลื อ ก เ ค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ผ่ า น
ระบบ โดยต้องกรอก
รหัสบัตรประชาชน
หรื อ รหั สนั กศึ กษา
ก่อน 

2 นาที  

2 
 

ระบบ 
 

 
 
 

ระบบจะตรวจสอบ
เครื่องที่เลือกว่าใช้งาน
ได้หรือไม่ 
 
 
 

1 นาที  

 
3 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร/์ 

เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนเสรจ็สิ้น 
จะแลกหลักฐาน
ยืนยันตัวตน 
กับเจ้าหน้าที ่

 

2 นาที  

4 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร/์ 

เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 เจ้าหน้าท่ีท าการคืน
หลักฐานยืนยันตัวตน
กับนักศึกษา 
เมื่อนักศึกษาใช้งาน
คอมพิวเตอร์เสรจ็แล้ว
และนักศึกษาคืนบัตร
เครื่องกับเจ้าหน้าที ่

1 นาที  

   
 
 

   

ตรวจสอบ
เครื่องที่ระบุ 

ใช้งานได้ 
ใช้งานไม่ได้ 

ปลดล็อคเครื่องที่เลือก 

 

นักศึกษาเลือกเครื่องจากระบบ 

 

ยื่นหลักฐานยืนยันตวัตนกับ
เจ้าหน้าที่เมื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนเสร็จสิ้น 

 

เจ้าหน้าที่คืนหลักฐานยืนยันตวัตนให้
นักศึกษาหลกัจากนักศึกษาใช้เสร็จ 

เร่ิม 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกระบบเครือข่าย 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.061 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายภาคภูมิ โฉมงาม 
ควบคุมโดย : นายพิเชฐ มาเร็ว 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อใหร้ะบบเครือข่ายภายในวิทยาเขตสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลและติดต่อประสารงานกันภายในและภายนอก 
3. เพื่อปรับปรุงดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของงานท่ีซ่อมไม่ได้ ไมเ่กินร้อยละ 10 
 

ขอบเขตงาน     กระบวนการดูแลระบบเครือข่าย 
     2.1 ผู้ใช้งานเครือข่ายภายวิทยาเขต ท าการแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ โดยทางโทรศัพท์ รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
     2.2 เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาทีเ่กิดขึ้น 
     2.3 ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและอุปกรณ์ช้ินไหนท่ีมีปัญหา 
     2.4 ถ้าพบว่าอุปกรณ์ช้ินไหนมีปัญหาจะด าเนินการแก้ไขทันที 
     2.5 ถ้าแก้ไขแล้วยังมีปัญหาจะด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันที 
     2.6 ด าเนินการเสร็จสิ้นแก้ไขและตรวจสอบไม่พบปัญหา 
 

ค าจ ากัดความ               ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกน ามา
เช่ือมต่อกันเพื่อ ให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้"
เครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่เช่ือมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพื่อใช้ งานในบ้านหรือใน
บริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เช่ือมต่อกันทั่วโลก ส่วน Home Network หรือเครือข่ายภายในบ้าน ซึ่งเป็น
ระบบ LAN ( Local Area Network) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆ หมายถึง การน าเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ มาเชื่อมต่อกันในบ้าน สิ่งที่เกิดตามมาก็คือประโยชน์ในการใช้คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  
 

1. นาย ภาคภูมิ โฉมงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมเครือข่าย 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 

 (Flowchart) 
ขั้นตอน /  

วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

1 เจ้าหน้าท่ี
ระบบ

เครือข่าย 

 
 
 

ผู้ ใ ช้งานเครือข่ายภาย
วิทยาเขต ท าการแจ้ง
ปัญหากับเจ้าหน้าที่ โดย
ทาง โทรศัพท์  ร วมถึ ง
ช่องทางอื่นๆ 

5 นาท ี  

2 
 

เจ้าหน้าท่ี
ระบบ

เครือข่าย 

 เ จ้ าหน้ าที่ ด า เ นิ นการ
ตรวจสอบสา เหตุ ของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
 

15 นาที  

3 เจ้าหน้าท่ี
ระบบ

เครือข่าย 

 ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์
เ ค รื อ ข่ า ย ว่ า เ กิ ด จ าก
สาเหตุอะไรและอุปกรณ์
ช้ิ น ไ ห น ที่ มี ปั ญ ห า 
 
 
 

20 นาที  

4 เจ้าหน้าท่ี
ระบบ

เครือข่าย 

 ถ้าพบว่าอุปกรณ์ช้ินไหน 
มีปัญหาจะด าเนินการ
แก้ไขทันที 

30 นาที  

5 เจ้าหน้าท่ี
ระบบ

เครือข่าย 

 
 
 
 

ถ้าแก้ไขแล้วยังมีปัญหา 
จะด า เนิ นการ เปลี่ ยน
อุปกรณ์ใหม่ทันที 
 
 
 
 
 
 

40 นาที  

   
 
 

ด า เ นิ น ก า ร เ ส ร็ จ สิ้ น 
แก้ไขและตรวจสอบไม่
พบปัญหา 

10 นาที  

   
 
 

   

เร่ิม 

รับเรื่องระบบเครือข่ายที่มีปัญหา 

 ตรวจสอบ IP 

 

 ตรวจสอบ DHCP 
และ DNS 

 

 ตรวจสอบ Switch 
สายและหัว Lan 

 

ด าเนินการแก้ไข ด าเนินการแก้ไข 

 ตรวจสอบ 

 

ด าเนินการเสร็จสิ้น 

มีปัญหา 

ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา 

เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม ่

ไม่มีปัญหา 

มีปัญหา 
ไม่มีปัญหา 

มีปัญหา 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกห้องสมดุ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

บริการยมื-คืนหนังสือ 
 

รหัสเอกสาร 
 CPC63.งว.062 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ์,  
นางสาวลัดดา มจุลินทร์วิลาส, นางสาว
นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์ และนางสาว
วิลาสินี ชลววิัฒน์กุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการฯ 
อนุมัติโดย: ผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขต 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  เพื่อสนองความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  สนับสนุนการให้บริการบรรลผุลสมัฤทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของบริการยืม-คืนหนังสือ มีกระบวนการดังต่อไปนี้  
- รับบัตรนักศึกษาเพื่อสแกนบาร์โค้ด 
- ด าเนินการให้ยืม-คืน 
- ตรวจรายการค้างส่ง 
- ค านวณค่าปรับ 
-  

ค าจ ากัดความ  ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง สื่อท่ีจัดเก็บเนื้อหา ข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ  
เพื่อความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ เช่น หนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย วารสาร ซีดี ฐานข้อมลูอ้างอิงออนไลน์ ฯลฯ 
การคน้คืนสารสนเทศ (Information Retrieval) เป็นกระบวนการดึงหรือค้นหาข้อมูลย้อนหลังที่มีการจัดเก็บไว ้
ตามหัวข้อ ความต้องการ ตามความสนใจ 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  
 

1. นางสาวฉลอม สิมพันธ์  หัวหน้าแผนกห้องสมุด 
2. นางสาวลัดดา มุจลินทร์วิลาส  เจา้หน้าท่ีธุรการ 
3. นางสาวนันท์ณภสั นันท์วิพัฒน์ บรรณารักษ์ 
4. นางสาววิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานห้องคอมพิวเตอร ์

 
เอกสารอ้างอิง  คู่มือปฏิบัติงานแผนกห้องสมุด 

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  - 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 
 
 

รับบัตรนักศึกษาเพื่อสแกน 
บาร์โคด้ 

5 นาที บัตรนักศึกษา 

2 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 
 
 
 

ด าเนินการใหย้ืม-คืนโดยรับ
ทรัพยากรจากผู้ใช้บริการ 
แล้วสแกนบัตรและบารโ์ค้ต 
ของทรัพยากร พร้อมแจ้ง
ก าหนดวันยืม-คืน 

 
8 นาที 

 
- 

3 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบการคืน โดยรับคืน 
ทรัพยากรสารสนเทศจาก
ผู้ใช้บริการ 
-ในกรณีที่คืนทรัพยากร 
ตามก าหนด แจ้งผู้ใช้บริการ 
ว่าเรียบร้อย 
-ในกรณีที่ไม่คืนทรัพยากร 
ตามก าหนด คดิค่าปรับ 
ตามระเบียบห้องสมุด 
 

5 นาที  

4 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 
 
 

ค านวนค่าปรับ 
 
 

5 นาที  

   
 

   

ไม่คืน 
ตาม 

ก าหนด 

เร่ิม 

ด าเนินการให้ยืม-คืน 

 

รับบัตรนักศึกษา 
เพื่อสแกนบารโ์ค้ด 

คืนตาม 
ก าหนด 

ตรวจรายการ 
ค้างส่ง 

ค านวณค่าปรับ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

บริการตอบค าถามและช่วยค้นควา้ 
 

รหัสเอกสาร 
 CPC63.งว.063 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ์,  
นางสาวลัดดา มจุลินทร์วิลาส,  
นางสาวนันท์ณภัส นันทว์ิพัฒน์  
และนางสาววิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการฯ 
อนุมัติโดย: ผู้อ านว 
ยการส านกังานวิทยาเขต 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  เพื่อตอบสนองความต้องการศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  สนับสนุนการให้บริการบรรลผุลสมัฤทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า มีกระบวนการดังต่อไปนี้  
- ผู้ใช้บริการสอบถามข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
- เจ้าหน้าท่ีสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุด 
- แจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบว่าทรัพยากรที่ต้องการอยู่บริเวณไหน หรือแนะน าแหล่งข้อมูลอื่นที่ให้บริการสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้ใช้บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากช้ันหนังสือ 
-  

ค าจ ากัดความ  ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง สื่อท่ีจัดเก็บเนื้อหา ข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ  
เพื่อความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ เช่น หนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย วารสาร ซีดี ฐานข้อมลูอ้างอิงออนไลน์ ฯลฯ 
การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) เป็นกระบวนการดึงหรือค้นหาข้อมูลย้อนหลังที่มีการจัดเก็บไว ้
ตามหัวข้อ ความต้องการ ตามความสนใจ 
เลขเรียกหนังสือ (Call number) คือ สัญลักษณเ์พื่อบอกต าแหนง่ที่อยู่ของหนังสือเล่มนั้นในห้องสมุด โดยห้องสมุด
ก าหนดขึ้นส าหรับหนังสือแต่ละเลม่โดยเฉพาะ ท าให้สะดวกในการจดัเก็บหนังสือข้ึนช้ัน และสะดวกในการค้นหา  
ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) หมายถึงฐานข้อมูลที่ใหบ้ริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้จดัการฐานข้อมลูหรือส านักพิมพ์สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมยั และผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลไดต้ลอดเวลา 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  
 

1. นางสาวฉลอม สิมพันธ์  หัวหน้าแผนกห้องสมุด 
2. นางสาวลัดดา มุจลินทร์วิลาส  เจา้หน้าท่ีธุรการ 
3. นางสาวนันท์ณภสั นันท์วิพัฒน์ บรรณารักษ์ 
4. นางสาววิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานห้องคอมพิวเตอร ์

 
เอกสารอ้างอิง คู่มือปฏิบัติงานแผนกห้องสมุด 
แบบฟอร์มที่ใช้  แบบฟอร์มขอใช้บริการ 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 ผู้ใช้บริการ  
 
 

ผู้ใช้บริการสอบถามข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ 

3 นาที แบบฟอร์ม 
ขอใช้บริการ 

2 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 เจ้าหน้าท่ีสืบค้นข้อมูล 
จากฐานข้อมูลห้องสมุด 
 
 
 
 
 

3 นาที - 

3 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 

แจ้งผู้ใช้บริการ 
-ในกรณีที่พบรายการหนังสือ 
แจ้งเลขเรยีกหนังสือให้
ผู้ใช้บริการทราบ 
-ในกรณีที่ไม่พบรายการ
หนังสือ แนะน าฐานข้อมูล
ออนไลน์ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่
มีทรัพยากรนั้น 
 

5 นาที - 

4 ผู้ใช้บริการ  
 
 
 

   

    
 
 

  

เร่ิม 

สอบถามข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ 

สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล
ห้องสมุด 

พบรายการหนังสือ 

ไม่พบรายการ
หนังสือ 

แจ้งผู้ใช้บริการว่าหนังสือ 
ที่ต้องการอยู่บริเวณไหน 
หรือแนะน าฐานข้อมูล / 

แหล่งข้อมูลอื่นที่ให้บริการ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ใช้บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ 
จากชั้นหนังสือ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.064 

 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ์, นางสาว
ลัดดา มุจลินทร์วิลาส, นางสาวนันท์ณภสั 
นันท์วิพัฒน์ และนางสาววิลาสินี ชลวิวฒัน์กุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการฯ 
อนุมัติโดย: ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับหลักสตูรการเรยีนการสอน  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  1. มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนนิการร้อยละ 80 
2. ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจัดเก็บข้อมลูและตรวจสอบเพือ่ประกอบการพิจารณา ร้อยละ 80 
3. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพียงพอร้อยละ 80 

ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- ตรวจเช็คความซ้ าซ้อนจากระบบฐานข้อมูล 
- ด าเนินการขอจัดซื้อจัดจ้าง 
- ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ 
- วิเคราะห์และให้เลขหมู่ตามระบบของห้องสมุด 
- จัดขึ้นช้ันตามระบบของบรรณารักษ์ 

ค าจ ากัดความ  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การบริหารจดัการงบประมาณขอซื้อ ตดิต่อรา้นหนังสือ ส านักพิมพ์ เสนอให้
ผู้ใช้บริการคดัเลือกและสืบหาและขอใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัตจิัดซือ้และพัสดุจัดซื้อจนถึงขั้นวิเคราะห์และให้เลขหมู่ 
เพื่อให้บริการ 
การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ (Classification) หมายถึง การน าทรัพยากรสารสนเทศมาแยกประเภท 
ตามเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า โดยแผนกห้องสมดุ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถได้ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่
แบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ในการจดัหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
การลงรายการบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ AACR2 (Anglo-American Catalog Rules, second edition)  
เป็นมาตรฐานการลงรายการข้อมลูบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุเพื่อให้ลงรายการข้อมลูห้องสมุดเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  
 

1. นางสาวฉลอม สิมพันธ์  หัวหน้าแผนกห้องสมุด 
2. นางสาวลัดดา มุจลินทร์วิลาส  เจา้หน้าท่ีธุรการ 
3. นางสาวนันท์ณภสั นันท์วิพัฒน์ บรรณารักษ์ 
4. นางสาววิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานห้องคอมพิวเตอร ์
5.  

เอกสารอ้างอิง  คู่มือปฏิบัติงานแผนกห้องสมุด 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ 
2. ประกาศ 
3. ใบขออนุมัติจัดซื้อ 
4. ใบเบิกทรัพยากรสารสนเทศ 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 ส ารวจความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศจากผู้ใช้บริการ 
และสรุปความต้องการการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

14,000 
นาที 

แบบส ารวจ 
ความต้องการ 

ทรัพยากร 
สารสนเทศ 

2 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 

ตรวจเช็คทรัพยากรสารสนเทศ
จากแบบส ารวจความต้องการ 
กับฐานข้อมูลห้องสมดุ 
แล้วจัดท าสรุปรายชื่อ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

7,000 
นาที 

 

3 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 ด าเนินการจัดซื้อ โดยจัดท าใบ
ขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากสาร
สนเทศแล้วจดัส่งไปยังแผนก
พัสด ุ

14,000 
นาที 

ใบขออนุมัติ 
จัดซื้อ 

4 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 จัดท าใบเบิกทรัพยากสาร
สนเทศแล้วรับทรัพยากร
สารสนเทศ 

1,440 
นาที 

ใบเบิก 
ทรัพยากร 
สารสนเทศ 

5 บรรณารักษ์  
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ทรัพยากรสารสนเทศตามใบ
ขอซื้อ แล้วลงทะเบียน
ทรัพยากรสารสนเทศกับ
ฐานข้อมูลห้องสมดุ 

15 นาที 
/ เล่ม 

ใบขอซื้อ 

6 บรรณารักษ์  
 
 
 

น าทรัพยากรสารสนเทศมา
วิเคราะหเ์ลขหมู่ แล้ว
ลงทะเบียนหนังสือตามขั้นตอน 

10 นาที 
/ เล่ม 

 

7 เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 จัดเรยีงทรัพยากรสารสนเทศ 
ขึ้นช้ันตามหมวดหมู่เพื่อให้
บริการ 

15 นาที 
/ เล่ม 

 

      

เร่ิม 

ใช ่

ไม่ใช่ 

ส ารวจความตอ้งการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ตรวจเช็คทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัสดุ 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

อนุมัติ

วิเคราะห์และให้เลขหมู ่
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

จัดขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ 

จบ 

ด าเนินการจัดซ้ือ 

 

รับทรัพยากรสารสนเทศ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน ์
 

รหัสเอกสาร 
 CPC63.งว.065 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ์,  
นางสาวลัดดา มจุลินทร์วิลาส,  
นางสาวนันท์ณภัส นันทว์ิพัฒน ์
และนางสาววิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการฯ 
อนุมัติโดย: ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต แก้ไขครั้งท่ี : 

(ถ้ามี) 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบเรื่องราวท่ีน่าสนใจท่ีเกิดขึ้นในวงการหนังสือ วงการนักเขียนผ่านเว็บไซต์ สือ่สังคมออนไลน์  

(Tumblr) และ YouTube 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ขอบเขตงาน  ขั้นตอนการจัดท าข่าวประชาสมัพันธ์การให้บริการของแผนกห้องสมดุในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์ 
(Tumblr) และ YouTube มดีังตอ่ไปนี้ 
- รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล 
- ด าเนินการจัดท าวิดิทัศน ์
- น าเข้าข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน ์(Tumblr) , Youtube 
- เชื่อมโยงข้อมูลประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกห้องสมุด 

 
ค าจ ากัดความ  สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool)  

เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ  
ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอรเ์น็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผูส้่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสรา้งสรรค์ 
ในการผลติเนื้อหาขึ้นเอง (User-GenerateContent: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง 
Tumblr เป็นแอปพลิเคชันเครือขา่ยสังคม (Social Media) ชนิดหนึ่งแบบเดียวกับ Facebook หรือ Twitter  
แต่ลักษณะการใช้งานจะเป็น Blog ซึ่งรองรับไฟล์หลายรูปแบบ และท าการ Reblog (คล้ายกับการ Share  
หรือ Retweet) โดยจดุเด่นของ Tumblr อยู่ท่ีความสวยงาม และความง่ายในใช้งาน 
Canva เป็นโปรแกรมออนไลน์ท่ีใช้ส าหรับสร้างงานกราฟฟิคโดยเฉพาะ สามารถสร้างงานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแตโ่ล
โก้ นามบัตร โบรชัวร์ แบนเนอร์ตา่งๆ อินโฟกราฟฟิค เอกสาร งานน าเสนอ วิดิทัศน์ ฯลฯ 
YouTube เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้โดยไมเ่สยีค่าใช้จ่าย โดยน าเทคโนโลยีของ Adobe 
Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดโีอ โดยผู้ใช้ต้องสมคัรสมาชิกเพื่อเขา้ใช้งานก่อนน าเข้าวิดีโอต่างๆ เข้าสู่ระบบ 
 

หน้าท่ีควารับผดิชอบ  
 

บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด : คัดเลือกเรื่องราวท่ีน่าสนใจท่ีเกดิขึ้นในวงการหนังสือ วงการนักเขียนผ่านเว็บไซต์  
สื่อสังคมออนไลน์ และ YouTube 
 

เอกสารอ้างอิง  1. คู่มือการใช้งาน Tumblr 
2. คู่มือการใช้งาน Canva 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  - 
เอกสารบันทึก  - 



           
      
 
 

 
     SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

181 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 
 
 

-คัดเลือกข้อมลูที่จะน ามา 
ประชาสมัพันธ์ 
-น าข้อมูลที่ไดร้ับน ามาเรียบ
เรียงเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ (content)  

5 นาที 
/ เรื่อง 

- 

2 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 

-ด าเนินการออกแบบวิดิทัศน์
ประชาสมัพันธ์ผ่าน 
www.canva.com 
    -เลือกรูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์ 
    -ใส่เนื้อหา ภาพประกอบ 
    -เลือกลักษณะการ
เคลื่อนไหว (Transition) ของ
วิดิทัศน์ และดนตรีประกอบ
เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจให้กับวิดิ
ทัศน์ 
    -ดาวน์โหลดวิดิทัศน์จาก 
www.canva.com 

300 นาที 
/ เรื่อง 

คู่มือการใช้งาน Canva 

3 บรรณารักษ์ 
/ เจ้าหน้าท่ี 
ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 

-น าเข้า (upload) วิดิทัศน์
เนื้อหาท่ีใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ (content) 
ผ่าน YouTube Channel: 
CPC Library RMUTTO 
-เชื่อมโยงข้อมูลผา่น 
สื่อสังคมออนไลน์ Tumblr: 
library-cpc.tumblr.com 
และเว็บไซต์แผนกห้องสมดุ 
www.cpc.ac.th/library 

30 นาที 
/ เรื่อง 

คู่มือการใช้งาน 
Tumblr 

     -  

เร่ิม 

รวบรวมและเรียบเรียงขอ้มูล 

ด าเนินการจัดท า 
วิดิทัศน์ 

น าเข้าและเช่ือมโยงข้อมูล 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกโสตทัศนศึกษา 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการการยมื-คืน โสตทัศน 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.066 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการการด้านการยืม-คืน โสตทัศน 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. บุคลากรสังกัด มทร.ตอ. สามารถยืมได้ 
3. หน่วยงานต่างหน่วยงานภายใต้ มทร.ตอ. สามารถยืมได้ 
4. มีเอกสารประกอบการยืมหากมาจากหน่วยงานภายใต้สังกัด 
5. ยืมได้ไม่เกิน 7 วัน 
6. นักศึกษาสามารถยืมใช้งานภายในวิทยาเขตจักรพงษเท่าน้ัน 
7. หน่วยงานจากภายนอกต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ.สนง. วิทยาเขต จึงสามารถยืมได้ 
8. หากเกินระยะเวลาคืนท่ีก าหนด ต้องรับผิดชอบ 

 
ค าจ ากัดความ  มทร.ตอ.  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

วิทยาเขตจักรพงษ หมายถึง วิทยาเขตภายใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
บุคลากร หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา 
การให้บริการยืม-คืน  หมายถึง การมอบหมายให้หน่วยงานท่ีต้องการขอใช้บริการ  
โสตทัศน  หมายถึง  เสียง (โสต) และภาพ (ทัศน) 
บ ารุงรักษา หมายถึง การตรวจสอบเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
โสตทัศนศึกษา  หมายถึง อุปกรณ์การเรียนการสอน ส าหรับ ภาพและเสียง  
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  นางสาวนริศรา  ไม้เรียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  - 

แบบฟอร์มที่ใช้  แบบฟอร์ม การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
การขอใช้บริการออนไลน์ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

 
 

ผู้ขอใช้บริการ  
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการแจ้งข้อมูลแบบฟอร์ม
ตามช่องทางการให้บริการ 

ก่อนขอใช้โสต
ทัศนศึกษาภายใน 

3 วัน 

 

1 ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ 
    ไม่ได้ แจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถให้
อุปกรณ์ได้ หากไม่ต้องการใช้บริการตอ่ 
ผู้ขอใช้บริการประเมินการให้บริการ
เป็นล าดับต่อไป 
    ได้ ผู้ขอใช้บริการ รับอุปกรณ์ไปใช้
งาน พร้อมแลกบัตรที่แสดงตัวตนการ
รับอุปกรณ์และยืนยันความครบถว้น 
พร้อมรับส าเนารายการยืม 

ภายใน 20 
นาที 

 

2 ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

2. โทรแจ้งเตือน โทรแจ้งเตือนผู้ขอใช้
บริการเพื่อย้ าเตือนวันที่ครบก าหนด
ส่งคืน ให้ตรงและทันเวลา 

ตามก าหนด 
การที่แจ้งไว ้

 

 ผู้ขอใช้บริการ  การส่งคืน 
    ไม่คืน ส่งหนังสือแจ้งเตือนหมด
ระยะเวลาการยืม ด าเนินการแจ้งพัสดุ 
    คืน การตรวจสอบสภาพ 
 
        
 

  

3. เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

3. การตรวจสอบ 
    ปกติ หากสถานะปกติ ให้ผ  ้ขอใช้
บริการท าการประเมินการขอใช้บริการ 
    ช า รุ ด  ก ร ณี อุ ป ก ร ณ์ ช า รุ ด 
ด าเนินการแจ้งพัสดุต่อไป 
    ด าเนินการแจ้งพัสดุ 
    ไม่คืน กรณีที่ส่งหนังสือแจ้งแล้วก็
ยังไม่คืน จะแจ้งแผนกพัสดุด าเนินการ
ต่อไป 

ภายในวันที่
ครบ

ก าหนดการยืม 

 

 ผู้ขอใช้บริการ  
 

 
 

ผู้ขอใช้บริการประเมินการให้บริการ ภายในเวลา 10 
นาที 

 

4. 
 

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

4. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

ปริมาณงานละ 
30 นาที 

 

   
 

สิ้นสุดการให้บริการ 
 

  

เร่ิม 

แจ้งข้อมูลใบขอใช้บริการ
ตามช่องทางการให้บริการ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 

รับอุปกรณ์ 

ไปใช้บริการ 
แจ้งสาเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 

โทรแจ้งเตือน 

ไม่คืน 

จบ 

การส่งคืน 

ประเมินการให้บริการ 

รายงานสรุปผล 

ส่งหนังสือแจ้งเตือน 
คืน 

การตรวจสอบ 

ด าเนินการแจ้งพัสด ุ

ปกต ิ ช ารุด 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการซ่อมบ ารุง 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.067 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการการด้านการซ่อมบ ารุง 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวช้ีวัดทีส่ าคัญ  การประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง  

2. ซ่อมอุปกรณ์หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
3. อุปกรณ์หรือวัสดุที่ต้องซ่อมบ ารุงไม่อยู่ในการประกันสินค้าจากบริษัท 
4. ระยะเวลาในการซ่อมขึ้นอยู่กับอาการที่เกิด 
5. ให้ปรึกษาด้านการซ่อมภาพและเสียง 

 
ค าจ ากัดความ : 
 

ซ่อมบ ารุง หมายถึง การดูแล  รักษา 
โสตทัศนูปกรณ์  หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับภาพและสียง ที่ใช้ประกอบในการน าเสนอ  เช่น  คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ 
วิชวลไรเซอร์ ไมค์ ล าโพง แอมไพเออร์ พาวเวอร์ ฯ 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  - 

แบบฟอร์มที่ใช้  - แบบฟอร์ม การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
- การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษาออนไลน์ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

 

   

 
 
 

ผู้ขอใช้บริการ  
 
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการแจ้งแบบฟอร์มตาม
ช่องทางการให้บริการ 

ก่อนขอใช้
โสตทัศนูปกรณ์

ภายใน  
3 วัน  

 
 

 

1 
 

ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 

 

1. ตรวจสอบเบื้องต้น 
    รับเรื่อง/ รับแง้งปัญหา/พบเอง 
    ในระยะเวลาประกัน ไม่สามารถรื้อ
ซ่อมได ้
    หมดเวลาประกัน จะด าเนินการ
ซ่อมให้ในกรณีมีเครื่องมือในการซ่อม 
 

 
แล้วแต่อาการ

การช ารุด 

 
 
 

2 เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ซ่อม 
       แก้ไขได้  เจ้าหน้าที่ท าการแก้ไข
อุปกรณ์ตามอาการ และแจ้งรับคืน
อุปกรณ์ เสร็จสิ้นขบวนการซ่อม  
 
  แก้ไขไม่ได้ เนื่องจากทางแผนกโสตฯ 
ขาดเครื่องมือในการซ่อม หรืออุปกรณ์
อยู่ในประกันบริษัท จึงต้องแจ้งแผนก
พัสดุ เพื่อด าเนินการส่งบริษัทภายนอก
ให้ท าการซ่อม พร้อมทั้งแจ้งผู้ใช้บริการ
ทราบการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ครบ
ก าหนด 
การยืม 

 
 
 
 
 

 

 
 

ผู้ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการรับอุปกรณ์   
 

 
 

ผู้ขอใช้บริการ  
 

 

ผู้ขอใช้บริการประเมินการให้บริการ
ผ่านระบบออนไลน ์

ภายใน  
5 นาท ี

 
 

3 เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

3. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

ปริมาณงานละ  
20 นาที 

 
 

 
 
 

  สิ้นสุดการให้บริการ   
 

 

เร่ิม 

แจ้งข้อมูลใบขอบริการตามช่อง
ทางการให้บริการ 

 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

หมดเวลาประกัน 

ในระยะเวลา 
ซ่อม 

แก้ไขไม่ได้ 

แก้ไขได้ 

ประเมินการให้บริการ 
 

รายงานสรุปผล 
 

จบ 

รับอุปกรณ์ 

ด าเนินการซ่อม/เปลี่ยน 

ซ่อม 

แผนกพัสดส่งซ่อม
บริษัท 

เตรียมจ าหน่าย 

ซ่อมไม่ได้ 

ซ่อมได้ 

แจ้งซ่อมที่แผนกพัสด ุ
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  
ส าหรับห้องเรียน 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.068 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการการส าหรับห้องเรียน 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. เฉพาะอาจารย์และนักศึกษาท่ีขอใช้บริการ 
3. ในเวลาราชการ 
4. บริการเฉพาะโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 
5. ให้ปรึกษาด้านการใช้งาน 

 
ค าจ ากัดความ  
 

โสตทัศนูปกรณ์  หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับภาพและเสียง ในห้องเรียน 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  

เอกสารอ้างอิง  - 

แบบฟอร์มที่ใช้  - แบบฟอร์ม การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
- การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษาออนไลน์ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ได ้

ปกติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  
ส าหรับห้องเรียน 

  

 
 

 
ผู้ขอใช้บริการ 

 ผู้ขอใช้บริการแจ้งตามแบบฟอร์ม
ช่องทางการให้บริการ 
 

ตามช่วงเวลา
การเรยีนการ
สอน 

 

1 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 

 
  
 

1. ให้บริการ 
    ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได ้
    ได้ เจ้าหน้าท่ีจะให้บริการตาม
วันเวลาที่แจ้งไว ้

ภายใน 
15 นาที 

 

 ผู้ใช้บริการ  
 

 

รับบริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ 
    ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ 

ภายใน 
30 นาที 

 

 ผู้ใช้บริการ  
 
 
 

ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ 

ภายในเวลา 
10 นาที 

 

2 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 
 

 
 
 

2. ตรวจสอบ / ปิด-เก็บ 
    ผิดปกติ เจ้าหน้าท่ีจะ
ด าเนินการแกไ้ขเบื้องต้น หาก
แก้ไขไม่ได้ แจ้งแผนกพัสดุ เพื่อ
ด าเนินการขั้นตอนต่อไป  
    ปกต ิไม่มีปัญหา ไปขั้นตอน
ต่อไป 
 
 
 

หลังการใช้
งานภายใน
เวลา 
10 นาที 

 

3 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

4. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

ปริมาณงาน
ละ 
30 นาที 

 

   
 

 

สิ้นสุดการให้บริการ   

เร่ิม 

ให้บริการ ไม่ได ้

รับบริการ 

แจ้งสาเหตุ 

แจ้งข้อมูลใบขอบริการ 
ตามช่องทางการให้บริการ 

 

ผิดปกต ิ

ประเมินการใช้บริการ 
 

จบ 

รายงานสรุปผล 

ตรวจสอบ 

 

แจ้งผู้ขอใช้บริการ/พัสด ุ
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการโสตทัศนูปกรณ ์
ห้องประชุม-กิจกรรมกลางแจ้ง 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.069 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินการใช้งานไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. ห้องประชุม ประชานารถ, ภูวนารถ, นริศรา, จุลจักรพงษ์, ห้องอื่นๆ ที่ขอใช้บริการเพื่อการประชุม-กิจกรรม 
3. กิจกรรมกลางแจ้ง ภายใน-ภายนอก วิทยาเขต 
4. ด าเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามที่แผนกอาคารแจ้งในระบบการประชุม 
5. ให้บริการติดตั้งก่อนการประชุม 1 ชม. 
6. ดูแลรับผิดชอบในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมในเวลาที่ขอใช้บริการ 
7. ควบคุมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมในเวลาที่ขอใช้บริการ 
8. ให้บริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
9. นอกเหนือเวลาราชการใช้บันทึกการขอใช้สถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 
10. ให้บริการบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากบันทึกข้อความจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเท่านั้น 
11. ผู้ขอใช้บริการนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
ค าจ ากัดความ  - การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  หมายถึง  การให้บริการอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพและสียง  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการ

น าเสนอ  เช่น  คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไรเซอร์ ไมค์ ล าโพง แอมไพเออร์ พาวเวอร์ ฯ 
- ห้องประชุม   หมายถึง ห้องส าหรับให้บริการบุคลากรที่นัดรวมตัวกันมากกว่า 5 คนเพื่อประชุมหรือท ากิจกรรม ทาง

การศึกษา 
- โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การให้บริการการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
- กิจกรรมกลางแจ้ง หมายถึง กิจกรมที่ด าเนินการเกียวกับการศึกษาภายนอกห้อง รวมไปจนกระทั่งถึงกิจกรรมนันทนาการ

ต่างๆ 
- วิทยาเขต หมายถึง  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  บันทึกการขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับการอนุมัติ 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกข้อความต่างๆ 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  
 

 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
ห้องประชุม-กจิกรรมกลางแจ้ง 

  

 ผู้ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริก ารกรอกแบบฟอร์ม ต าม
ช่องท างก ารให้บริก าร  
ล่วงหน้ า 3 – 5 วัน 

ก่อนใช้งาน
ประชุม ภายใน  

3 วัน 

 

1 เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 1. เตรยีมอุปกรณ ์
    ไม่ได้ - แจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้ หากผู้ใช้บริการไม่ใช้
บริการต่อให้ท าการประเมินการ
ให้บริการ 
         - มปีัญหาที่ตอ้งรับการแก้ไข
เบื้องต้น หากแก้ไม่ได้ แจ้งพัสดุ
ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
    ได้ แจ้งเจ้าหนา้ที่จะให้บรกิารตาม
วันเวลาที่แจ้งไว้ 

ภายใน  
15 นาที 

 

2 เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 2. ให้บริการตามเวลาที่แจง้ 
    ให้บริการตามก าหนดเวลาที่แจ้งขอ
ใช้บริการ 

ภายในวันที่
ครบที่แจ้งขอ

ใช้บริการ 

 

3 เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตรวจสอบ/ปดิ-เกบ็ 
    พบความผิดปกต ิเจ้าหนา้ที่จะ
ด าเนินการแก้ไขเบื้องต้น หากแก้ไข
ไม่ได้ แจ้งให้แผนกพัสดุ เพื่อและ 
    ปกต ิไม่มีปัญหาไปขั้นตอนต่อไป 

หลังการใช้งาน 
ภายในเวลา 10 

นาที 

 

 ผู้ขอใช้บริการ  
 
 
 
 

ผู้ขอใช้บริการประเมินการให้บริการ  ภายในเวลา 
10 นาที 

 

 

4 เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา 

 
 

4. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

ภายใจ 
20 นาที 

 

   
  
 

สิ้นสุดการให้บริการ   

เร่ิมต้น 

กรอกข้อมูลใช้บริการซ่อมตามช่องทาง
การให้บริการ 

ให้บริการตามเวลที่ขอใช้บริการ 

ปกต ิ

เตรียม 

ตรวจสอบ/ปิด 

แจ้งพัสด ุ

ซ่อม 

ผิดปกต ิ

ไม่ได้ ได้ 

ไม่ได้ 

ได้ แจ้งสาเหตุ 

ประเมินการให้บริการ 

จบ 

รายงานสรุปผล 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.070 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินการใช้งานไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 

ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 
2. ภายใน-ภายนอก วิทยาเขต 
3. ด าเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ให้บริการติดตั้งก่อนการประชุม 1 ชม. 
5. ดูแลควบคุมรับผิดชอบในการให้บริการในเวลาที่ขอใช้บริการ 
6. ให้บริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
7. นอกเหนือเวลาราชการใช้บันทึกการขอใช้สถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 
8. ให้บริการบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากบันทึกข้อความจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเท่านั้น 
9. ให้บริการเฉพาะการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
10. ผู้ขอใช้บริการนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
ค าจ ากัดความ  - การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  หมายถึง  การให้บริการอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพและสียง  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการ

น าเสนอ  เช่น  คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไรเซอร์ ไมค์ ล าโพง แอมไพเออร์ พาวเวอร์ ฯ 
- โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การให้บริการการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
- การบันทึกภาพเคลื่อนไหว หมายถึง  การเก็บข้อมูลภาพ จ านวน 24 ภาพต่อ 1 วินาที โดยน ามาเรียงต่อกัน เพื่อแสดงขั้น  

ตอนหรือเหตุการณ์ที่ปรกฎหรือเกิดขึ้น  ซึ่งการน าภาพนิ่ง ภาพกราฟิกที่เคลื่อนไหวเรียงกันเป็นชุดๆ แสดงบนจอรับภาพ 
แสดงบนจอทีละภาพด้วยความเร็วสูง ในการฉายภาพแต่ละภาพจะต่อเนื่องกันให้ดูเหมือนว่าเคลื่อนไหวจริง ซึ่งอาจเป็นภาพ
ที่ได้จากภาพวาด ภาพถ่าย หรือภาพคน สัตว์ สิ่งของก็ได้ โดยเก็บและแสดงได้ทั้งภาพและเสียง 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  บันทึกการขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับการอนุมัติ 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกข้อความต่างๆ 

เอกสารบันทึก  - 

 
 



 

     SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

191 

ตัดต่อ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

    
 

การให้บริการภาพเคลื่อนไหว 
บันทึก/ 

ตัดต่อ/ผลิตสื่อวีดีทัศน ์

  

 ผู้ขอใช้บริการ  ผู้ใช้บริการแจ้งตามแบบฟอร์ม
ช่องทางกรให้บริการ 

ตามช่วงเวลา
การเรียน
การสอน  

 

1 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
. 

 

1. ให้บริการ 
    ไม่ได้ - แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หาก
ผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการต่อให้ท า
แบบประเมินการให้บริการ 
    ได้ - เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียม
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อให้บริการตาม
วันเวลาที่แจ้งไว ้

ภายใน 
10 นาที 
 

 

 
2 

เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

2. ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ 
    บันทึกภาพเคลื่อนไหวตาม
เวลาที่แจ้งขอใช้บริการ 

ตามเวลาการ
ขอใช้บริการ 

 

3 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

3. คัดเลือกและปรับสี - แสง  
VDO 

* ก ร ณี ต้ อ ง 
render ใ ช้
เวลาตามที่ 
บันทึก 

 

 ผู้ขอใช้บริการ  
 

 

ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบไฟล ์ ตามวเลาการ
บันทึก 

 

4 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

4.  ด าเนินการตดัต่อ ตามความ
ต้องการการ
ขอใช้บริการ 

 

   
 

 

ผู้ขอใช้บริการรับไฟล์วีดีทัศน ์   

5 ผู้ขอใช้บริการ  
 

 

6. ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ 

10 นาที  

6 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

7. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

20 นาที  

 
 
 

  สิ้นสุดการให้บริการ   

เร่ิม 

แจ้ง-กรอกข้อมูลใบขอบริการตามชอ่ง
ทางการให้บริการ 

 

ให้บริการ 

ได ้

ไมไ่ด ้

เตรียมโสตทัศนูปกรณ์ 

คัดเลือกและปรับสี - แสง วีดีทัศน ์

ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบไฟล์ 

ตัดต่อ 

รับไฟล์วีดีทัศน์ 
 ตัดต่อ 

ประเมินการให้บริการ 

รายงานสรุปผล 

จบ 

ไม่ตัดต่อ 

 

บันทึกภาพเคลื่อนไหว 

แจ้งสาเหตุ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว  
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.071 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินการใช้งานไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. ภายใน-ภายนอก วิทยาเขต 
3. ด าเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ดูแลควบคุมรับผิดชอบในการให้บริการในเวลาที่ขอใช้บริการ 
5. ให้บริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
6. นอกเหนือเวลาราชการใช้บันทึกการขอใช้สถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 
7. ให้บริการบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากบันทึกข้อความจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเท่านั้น 
8. ให้บริการเฉพาะการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
9. ผู้ขอใช้บริการนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 

ค าจ ากัดความ  - โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การให้บริการการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
- วิทยาเขต หมายถึง  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
- การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว หมายถึง การน าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมาตัดภาพที่ไม่ได้ใช้งานออก และน าภาพมาเรียงต่อกันใหม่

เพื่อสร้างเป็นเรื่องราวตามต้องการ 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  บันทึกการขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับการอนุมัติ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกข้อความต่างๆ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ได้ 

แกไ้ข 

ไม่แกไ้ข 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   การให้บริการตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว 

  

 
 

 
ผู้ขอใช้บริการ 

 ผู้ใช้บริการแจ้งตามแบบฟอร์ม
ช่องทางกรให้บริการ 

 
 

  

1 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 

 

1. ให้บริการ 
    ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่

สามารถให้บริการได้ หาก
ผู้รับบริการไม่ต้องการใช้
บริการต่อ ผู้ขอใช้บริการประ
มินการให้บริการเป็นล าดับ
ต่อไป 

    ได้ – เจ้าหน้าท่ีจะให้บริการ
ตัดต่อตามที่ขอใช้บริการ 

-  ก ร ณี ต้ อ ง 
render ใ ช้
เวลาตามที่ถ่าย
ท าจริง 
- หากแปลง
ไฟล์เรียบร้อย
แล้วภายใน 
 3 วัน 

 

 
 

 
 

 
 

 

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ตัดต่อแล้ว ไม่ต้องใช้เอฟ
เอค ภายใน 
3 วัน 

 

2 ผู้ขอใช้
บริการ/
เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบไฟล์พร้อม
ผู้ขอใช้บริการ 

โดยประมาณ 3 
ชั่วโมง หรือ
มากกว่า 

 

3 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

3. ส่งไฟล์ภาพเคลื่อนไหวให้ผู้ขอ
ใช้บริการ 

ภายในเวลา  
10 นาที 

 

 
 

ผู้ขอใช้บริการ  
 
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ 

ภายในเวลา 
10 นาที 

 

4 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

4. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

ปริมาณงานละ  
20 นาที 

 

   
 

สิ้นสุดการให้บริการ   

แจ้งข้อมูลใบขอบริการตามช่อง
ทางการให้บริการ 

 

 เร่ิม 

ตัดต่อ 

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 

ตรวจสอบไฟล ์

ส่งไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 

ประเมินการให้บริการ 

รายงานสรุปผล 

จบ 

แจ้งสาเหตุ 

ไม่ได้ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการตัดต่อเสยีง 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.072 

 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินการใช้งานไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. ภายใน-ภายนอก วิทยาเขต 
3. ด าเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ดูแลควบคุมรับผิดชอบในการให้บริการในเวลาที่ขอใช้บริการ 
5. ให้บริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
6. นอกเหนือเวลาราชการใช้บันทึกการขอใช้สถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 
7. ให้บริการบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากบันทึกข้อความจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเท่านั้น 
8. ให้บริการเฉพาะการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
9. ผู้ขอใช้บริการนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 

ค าจ ากัดความ  
 

- โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การให้บริการการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
- วิทยาเขต หมายถึง  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
- การบริการตัดต่อเสียง หมายถึง การน าข้อมูลเสียงที่ได้รับการบันทึกไว้แล้ว หรือสร้างขึ้นมาใหม่มาตัด เพิ่ม เปลี่ยนแปลง 

ตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ  
- การตัด หมายถึง  การน าส่วนท่ีไม่ต้องการลบท้ิง 
- การเพิ่ม หมายถึง  การน าส่วนท่ีไม่มีใส่เพิ่มเติมไว้ 
- การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การกระท าอ่ืนๆ ท่ีท าให้ไฟล์ต้นฉบันไม่เหมือนเดิม ท่ีนอกเหนือจากการตัด,เพิ่ม 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  บันทึกการขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับการอนุมัติ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกข้อความต่างๆ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

การให้บริการด้านเสียง  
บันทึก-ตัดต่อ 

  

 
 

 
ผู้ขอใช้บริการ 

 
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการแจ้งตามแบบฟอร์ม
ช่องทางการให้บริการ 

ตามช่วงเวลา
การ

ปฏิบัติงาน 

 

1 เจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกร

ณ ์

 
 
 
 
 

 

1. ให้บริการ 
    ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่

สามารถให้บริการได้ หากไม่
ต้องการใช้บริการต่อ ผู้ขอใช้
บริการประเมินการให้บริการ 

    ได้ – เจ้าหน้าท่ีจะให้บริการ 

-  กรณีต้ อง 
render ใ ช้
เ วลาตามที่
ถ่ายท าจริง 
- แปลงไฟล์
เรียบร้อย

แล้วภายใน 
3 วัน 

 

 
 

  
 

 

ไฟล์เสียงท่ีตัดต่อแล้ว   

2 ผู้ขอใช้
บริการ/
เจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกร
ณ ์

 
 
 

 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบไฟล์พร้อม
ผู้ขอใช้บริการ 

โดยละเอียด
ประมาณ 3 
ช่ัวโมง หรือ
มากกว่า 

 

3 เจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกร
ณ ์

 
 
 

 

3. ส่งไฟล์เสียงให้ผู้ขอใช้บริการ ภายในเวลา 
20 นาที 

 

 
 
 

 
ผู้ขอใช้บริการ 

 
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ 

ภายในเวลา 
10 นาที 

 

4 
 
 

เจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกร
ณ ์

 4. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

ปริมาณงาน
ละ  

20 นาที 

 

 
 
 

    สิ้นสุดการให้บริการ   

รับแจ้งข้อมูลใบขอบริการตาม
ช่องทางการให้บริการ 

ตัดต่อ 

ได้ 

ตรวจสอบไฟล ์

ส่งไฟล์เสียง 

ประเมินการให้บริการ 

รายงานสรุปผล 

จบ 

ไม่ได้ 

 เร่ิม 

แก้ไข 

ไม่แก้ไข 

ไฟล์เสียงที่ตัดต่อแล้ว 

แจ้งส่าเหตุ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการแปลงไฟล ์
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.073 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินการใช้งานไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. ภายใน-ภายนอก วิทยาเขต 
3. ด าเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ดูแล-ควบคุม รับผิดชอบในการให้บริการตามเวลาที่ขอใช้บริการ 
5. ให้บริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
6. นอกเหนือเวลาราชการใช้บันทึกการขอใช้สถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 
7. ให้บริการบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากบันทึกข้อความจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเท่านั้น 
8. ให้บริการเฉพาะการบริการแปลงไฟล์ 
9. ผู้ขอใช้บริการนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 

ค าจ ากัดความ  
 

- โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การให้บริการการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
- วิทยาเขต หมายถึง  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
- การแปลงไฟล์ หมายถึง ไฟล์ข้อมูลชนิดต่างๆ  ที่น ามาแปลงไฟล์นามสกุลเพื่อให้ได้ตามไฟล์นามสกุลที่ต้องการ เช่น ไฟล์

เอกสาร PDF ต้องการแปลงไฟล์เป็น WORD , ไฟล์เอกสารภาพ PNG ต้องการแปลงไฟล์เป็น TFG เป็นต้น 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  บันทึกการขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับการอนุมัติ 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา  
2. บันทึกข้อความต่างๆ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

การให้บริการแปลงไฟล ์   

 
 

ผู้ขอใช้บริการ  
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการแจ้งข้อมูลตาม
แบบฟอร์มช่องทางการให้บริการ 

  

1 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 

 

1. ตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการ 
    ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หากไม่
ต้องการใช้บริการต่อ ผู้ขอใช้
บริการประเมินการให้บริการเป็น
ล าดับต่อไป 
    ได้ – เจ้าหน้าท่ีจะให้บริการ
ตามวันเวลาที่แจ้งไว ้

ภายใน
เวลา 15 

นาที 

 

2 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

2. ให้บริการแปลงไฟล ์
    ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ 

เวลาตาม
ขนาด
ไฟล ์

 

3 ผู้ขอใช้
บริการ/

เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 

 
 
 

 

3. ตรวจสอบ 
    เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบไฟล์
พร้อมผู้ขอใช้บริการ 

ตามเวลา
ไฟล ์

 

 
 

 
ผู้ขอใช้บริการ 

 
 

 

ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ 

ภายใน
เวลา 

10 นาที 

 

4 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

4. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

 
ปริมาณ
งานละ  
20 นาที 

 

   
 

 

  สิ้นสุดการให้บริการ   

เร่ิม 

แจ้งข้อมูลใบขอบริการตามช่อง
ทางการให้บริการ 

 

ตรวจสอบ 

ไม่ได้ 

ได้ 

ให้บริการแปลงไฟล์ 

ตรวจสอบ 

ประเมินการให้บริการ 

รายงานสรุปผล 

จบ 

แจ้งสาเหตุ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวผ่านสือ่ออนไลน ์

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.074 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินการใช้งานไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. ภายใน-ภายนอก วิทยาเขต 
3. ด าเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ดูแล-ควบคุม รับผิดชอบในการให้บริการตามเวลาที่ขอใช้บริการ 
5. ให้บริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
6. นอกเหนือเวลาราชการใช้บันทึกการขอใช้สถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 
7. ให้บริการบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากบันทึกข้อความจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเท่านั้น 
8. ให้บริการเฉพาะการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
9. ผู้ขอใช้บริการนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 

ค าจ ากัดความ : 
 

- โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การให้บริการการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
- วิทยาเขต หมายถึง  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
- การเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์ หมายถึง การน าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากกิจกรรมของหน่วยงาน  หรือไฟล์

ภาพเคลื่อไหวจากนอกหน่วยงาน มาเผยแพร่ผ่านสื่อออไลน์  เช่น Youtube , Facebook , Line 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  บันทึกการขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับการอนุมัติ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกข้อความต่างๆ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

การเผยแพร่ สื่อ-กิจกรรม 
ภาพเคลื่อนไหวผา่นสื่อออนไลน ์

  

 
 

 
ผู้ขอใช้บริการ 

 
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการแจ้งข้อมูลตาม
แบบฟอร์มช่องทางการให้บริการ 

  

1 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

1. ตรวจสอบ  
    ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หากไม่
ต้องการใช้บริการต่อ ผู้ขอใช้
บริการประเมินการให้บริการเป็น
ล าดับต่อไป 
    ได้ – เจ้าหน้าท่ีจะให้บริการ
ตามวันเวลาที่แจ้งไว ้

ภายในเวลา 
15 นาที 

 

2 
 

 

เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

2. เตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ทีต้อง 
Livestream ,โน๊ตบุค,กล้อง 
,Handycam อื่นๆ ฯ 

ภายในเวลา 
20 นาที 

 

3. เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 3. เผยแพร่ข้อมลู 
    ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ 
ผ่าน Facebook , Youtube 

ตามปรมิาณ
ข้อมูล 

 

 
 
 

ผู้ขอใช้บริการ  
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ 

10 นาที  

4. เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

4.  รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

ภายในเวลา  
15 นาที 

 

  . 
 

 

สิ้นสุดการให้บริการ   

เร่ิม 

แจ้งข้อมูลใบขอบริการตามช่อง
ทางการให้บริการ 

 

ตรวจสอบ 
ไม่ได้

เผยแพร ่

ได้ 

เตรียม
โสตทัศนูปกรณ์ 

แจ้งสาหต ุ

ประเมินการให้บริการ 

รายงานสรุปผล 

จบ 

เผยแพร่ข้อมูล 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการบันทึกเสียง 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.075 

 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินการใช้งานไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. ภายใน-ภายนอก วิทยาเขต 
3. ด าเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ดูแล-ควบคุม รับผิดชอบในการให้บริการตามเวลาที่ขอใช้บริการ 
5. ให้บริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
6. นอกเหนือเวลาราชการใช้บันทึกการขอใช้สถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 
7. ให้บริการบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากบันทึกข้อความจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเท่านั้น 
8. ให้บริการเฉพาะการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
9. ผู้ขอใช้บริการนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 

ค าจ ากัดความ  
 

- โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การให้บริการการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
- วิทยาเขต หมายถึง  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
- การบริการบันทึกเสียง หมายถึง การเก็บข้อมูลของเสียง เสียงท่ีเกิดจากการสร้างขึ้น การกระทบของวัตถุท าให้เกิดเสียง หรือ

เสียงท่ีเกิดจากการเปล่งเสียงของบุคคล โดยการบันทึกมูลเสียงท่ีเรียงต่อกันไปตามเวลาการบันทึกหรืเก็บข้อมุล 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  บันทึกการขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับการอนุมัติ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกข้อความต่างๆ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

การให้บริการด้านเสียง  
บันทึก-ตัดต่อ 

  

 
 

 
ผู้ขอใช้บริการ 

 
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการแจ้งตามแบบฟอร์ม
ช่องทางการให้บริการ 

ตามช่วงเวลา
การ

ปฏิบัติงาน 

 

 
 

1 

 
 

เจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกร

ณ ์

 
 
 
 
 

 

1. ให้บริการ 
    ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หากไม่
ต้องการใช้บริการต่อ ผู้ขอใช้
บริการประเมินการให้บริการ 
    ได้ – เจ้าหน้าท่ีจะให้บริการ 

-  กรณีต้ อง 
render ใ ช้
เ วลาตามที่
ถ่ายท าจริง 
- แปลงไฟล์
เรียบร้อย

แล้วภายใน 
3 วัน 

 

 
 

  
 

 

ไฟล์เสียงท่ีตัดต่อแล้ว   

 
2 

ผู้ขอใช้
บริการ/
เจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกร
ณ ์

 
 
 

 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบไฟล์พร้อม
ผู้ขอใช้บริการ 

โดยละเอียด
ประมาณ 3 
ช่ัวโมง หรือ
มากกว่า 

 

 
3 

 
เจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกร
ณ ์

 
 
 

 

3. ส่งไฟล์เสียงให้ผู้ขอใช้บริการ ภายในเวลา 
20 นาที 

 

 
 
 

 
ผู้ขอใช้บริการ 

 
 
 

 

ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ 

ภายในเวลา 
10 นาที 

 

 
4 
 
 

 
เจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกร
ณ ์

 4. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

ปริมาณงาน
ละ  

20 นาที 

 

 
 
 

    สิ้นสุดการให้บริการ   

เร่ิม 

รับแจ้งข้อมูลใบขอบริการตาม
ช่องทางการให้บริการ 

บันทึก 

ได้ 

ไฟล์เสียงที่บันทึก 

ตรวจสอบไฟล ์

ส่งไฟล์เสียง 

ประเมินการให้บริการ 

รายงานสรุปผล 

จบ 

แจ้งสาเหตุ 

ไม่ได้ 

แก้ไข 

ไม่แก้ไข  ตัดต่อ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการระบบออนไลน์  
ส าหรับสอน-ประชุม 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.076 

 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  การประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง  

2. แจ้งเพื่อจองเวลาในระบบก่อนล่วงหน้า 3 วัน 
3. อาจารย์ต้องใช้โน๊ตบุคของตัวเองในการสอน 
4. วิทยากรต้องใช้โน๊ตบุคของตัวเอง 
5. หากใช้บริการในพื้นที่ต้องน าโน๊ตบุคมาลงระบบก่อนใช้งานจริง 
6. การจองยึดจากวันและเวลาที่มาท าการจอง 
7. หากต้องการต่อเวลา จะต่อได้ก็ต่อเมื่อคิวว่าง 
8. ใช้ภายในหน่วยงาน มทร.ตอ. และที่เกี่ยวข้อง 

 
ค าจ ากัดความ  
 

- การให้บริการระบบออนไลน์ หมายถึง การน าโปรแกรมที่ใช้กับระบบออนไลน์เพื่อใช้เป็นการเรียนการสอน  และการประชุม 
- การจอง  หมายถึง  ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนล่วงหน้า 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  - 

แบบฟอร์มที่ใช้  - แบบฟอร์ม การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
- การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษาออนไลน์ 
- แจ้งผ่านอีเมล์แผนกโสตทัศนศึกษา 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ไม่ได ้

ได ้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   การให้บริการระบบออนไลน์
ส าหรับสอน-ประชุม 

  

 
 

 
ผู้ขอใช้บริการ 

 ผู้ขอใช้บริการแจ้งตามแบบฟอร์ม
ช่องทางการให้บริการ 
 

  

1 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. ตรวจสอบข้อมลู 
    ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได ้
    ได้ เจ้าหน้าท่ีจะลงระบบ
ออนไลน์จองการขอใช้บริการ
ตามวันเวลาที่แจ้งไว ้

ภายใน 
15 นาที 

 

2 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

2. ควบคุม/ดูแล  ระหว่างใช้
บริการจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาการ
ขอใช้บริการ 

ตาม
ระยะเวลาที่
แจ้งขอใช้
บริการ 

 

 ผู้ใช้บริการ  
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เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

3. รายงานสรุปผล 
    จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร 

ภายใน 
20 นาที 

 

   
 

 

สิ้นสุดการให้บริการ   

เร่ิม 

แจ้งขอ้มูลใบขอใชบ้ริการการศกึษา-ประชมุ 
ออนไลน์ตามชอ่งทางการให้บริการ 

 

ตรวจสอบข้อมูล 

แจ้งสาเหตุ 

ประเมินการใช้บริการ 
 

จบ 

รายงานสรุปผล 
 

ควบคุม/ดูแล 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าเอกสารส่วนงาน 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.077 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ระดับความส าเร็จของงาน 

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. ภายใน-ภายนอก วิทยาเขต 
3. ด าเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ดูแล-ควบคุม รับผิดชอบในการให้บริการตามเวลาที่ขอใช้บริการ 
5. ให้บริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
6. นอกเหนือเวลาราชการใช้บันทึกการขอใช้สถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 
7. ให้บริการบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากบันทึกข้อความจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเท่านั้น 
8. ให้บริการเฉพาะการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
9. ผู้ขอใช้บริการนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 

ค าจ ากัดความ  
 

- โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การให้บริการการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
- วิทยาเขต หมายถึง  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
- การจัดท าเอกสารส่วนงาน หมายถึง การจัดพิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น  หรือรับ

ช่วงต่อเพื่อจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกข้อความติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน , เอกสารงานประกัน , 
เอกสารการส ารวจครุภัณฑ์ ,  เอกสารการขอซื้อครุภัณฑ์ แผนการขอครุภัณฑ์ประจ าปี เป็นต้น 

 
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไม้เรียง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  บันทึกการขอใช้ห้องประชุมที่ได้รับการอนุมัติ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกข้อความต่างๆ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

การจัดท าเอกสารส่วนงาน   

 
 

ผู้ขอใช้บริการ  
 
 

 

เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารจาก
ส่วนกลาง 

  

1 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

1. ดูเนื้อความ 
อ่านรายละเอียดเนื้อความว่า
ต้องการให้ส่วนงานปฏิบตัิงาน
อย่างไร แบบไหน วันเท่ีเท่าไร  
ตามเนื้อความในเอกสารนั้น 

แล้วแต่
เนื้อความท่ี

ได้รับ 

 

2 
 

 

เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

2. จัดท า 
จัดท าเอกสารตามที่ไดร้ับ
จากเนือความนั้นตามวันเวลาที่
ระบ ุ

แล้วแต่งาน
ต้องได้รับ

จาก
เนื้อความ 

 

3 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 

3. ตรวจสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารที่หน่วยงานจดัท ากับ
ต้นสังกัดที่จัดส่งเอกสารว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่

ตามปรมิาณ
ข้อมูล 

 

 
4 
 

หัวหน้าแผนก
โสตทัศน
ศึกษา/หัวหน้า
งานวิทยา
บริการ 

 
 
 

 

4. ลงนาม 
หัวหน้าแผนกโสตทัศนศึกษา/
หัวหน้างานวิทยาบริการ 
ตามล าดับขั้นตอนท่ีต้องลงนาม 

กรณี อยู่  
5 นาที 

กรณไีม่อยู่
ภายใน 
 3-7 วัน 

 

5 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

5. ถ่ายส าเนา / จดัส่ง / เก็บเข้า
แฟ้ม 

ถ่ายส าเนาเอกสารที่ลงนาม
แล้ว เพื่อเก็บเข้าแฟ้ม และน า
ตัวจริงจัดส่งให้ทางหน่วยงานท่ี
ระบุในเนื้อความ 

ภายในเวลา  
15 นาที 

 

   
 

 

สิ้นสุดการให้บริการ   

ตรวจสอบ 

แก้ไข
เผยแพร ่

ไม่แก้ไข 

จดัท า 

รับเอกสารจากส่วนกลาง 

ดูเนื้อความในเอกสาร 

ลงนาม 

ถ่ายส าเนา / จัดส่ง /เก็บเข้าแฟ้ม 

เริม่ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเบิกวัสดุส านักงาน 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งว.078 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไม้เรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าใจถึงขึ้นตอนการท างานท่ีชัดเจน 
3. เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ให้พร้อมการให้บริการ 
4. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  จ านวนของที่เบิกได ้

 
ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง 

2. ส ารวจตู้ก่อนท าการเบิก 
3. ผู้เบิกต้องเขียนและเซ็นรับของ 
4. ถ้าไม่มีให้เบิกต้องท าเรื่องจัดซื้อ 
5. ให้หัวหน้าแผนกเซ็นช่องเบิกของ 
6. ใช้งานในวิทยาเขต หรือภายนอกตามที่ได้มอบหมาย 

 
ค าจ ากัดความ  
 

- การเบิก  หมายถึง การขอ 
- วัสดุส านักงาน  หมายถึง กระดาษ แม๊ก ลิปควิค ไส้แม๊ก หมึกเครื่องปริ้น คลิบหนีบ ลวดเสียบกระดาษ อ่ืนๆ ฯลฯ 
- โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การให้บริการการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับภาพและเสียง 
- วิทยาเขต หมายถึง  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นายวีรชัย   โพธิ์ช่ืน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอ้างอิง  - 

แบบฟอร์มที่ใช้  ใบเบิกพัสดุ 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   การเบิกวัสดุส านักงาน   

1 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 1. ตรวจสอบวัสดุส านักงาน  
   - ตรวจสอบตู้เก็บวัสดุ
ส านักงานว่ามีสิ่งใดขาดหรือเหลือ
เท่าใด 
  - สอบถามบุคลากรภายใน
หน่วยงานว่าต้องการสิ่งใด
เพิ่มเตมิหรือไม ่

30 นาที  

2 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 

2. สอบถามความต้องการใน
หน่วยงาน/เขียนใบเบิก  
    เขียนวัสดุส านักงานท่ี
ต้องการและจ านวนลงในใบ
เบิก 

    
    

15 นาที  

3 หัวหน้าแผนก
โสตทัศน
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 

น าเสนอหัวหน้าแผนกพิจารณา
และเซ็นขอเบิก 

  

4 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 

3. ส่งใบเบิก  น าใบเบิกส่งฝ่าย
พัสด ุ

  

5 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

4. รับวัสดสุ านักงานท่ีด าเนินการ 
รอรับของที่จัดประมาณ 1- 2 
ช่ัวโมงตามล าดับการเบิกจ่าย
พัสดุ เซ็นชื่อรับของเมื่อได้รับวสัดุ
ส านักงานครบตามจ านวนท่ีเบิก 

  

6 เจ้าหน้าท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 

5. ตรวจเช็คความถูกต้อง  ตาม
ใบขอเบิกที่ส่ง   

  

      

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบตู้วัสดุส านกังาน 

สอบถามความต้องการในหนว่ยงาน/
เขียนใบเบิก 

เสนอพิจารณาอนุมัต ิ

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เซ็นรับ/เบิก 

ส่งใบเบิก 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จบ 



 

งานนโยบายและแผน 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกนโยบายและแผน 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาของเขตพื้นท่ี 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.079 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อก าหนดทิศทางของหน่วยงานให้สอดคล้องและบรรลุตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
2. เพื่อใช้เป็นแผนแม่บท (Master Plan) ในการก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
3. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการน าแผนภูมิการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ , แผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานวิทยาเขตฯ 
2. ด าเนินการน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานวิทยาเขตฯ 
3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการทบทวนจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ และประชุมบุคลากรมีส่วนร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานวิทยาเขตฯ เพื่อให้ได้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และน าไปท าประชาพิจารณ์ 
4. ด าเนินการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานวิทยาเขตต่อคณะกรรมการทบทวนจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ 
5. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานวิทยาเขตทางเว็บไซด์ , จัดประชุมพร้อมก าหนดมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตามภารกิจส าหรับการก ากับติดตามตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ค าจ ากัดความ       แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการจัดท า
ยุทธศาสตร์โดยจ าเป็นต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ
และด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
     วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงาน “เป็น” ภายในกรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะก าหนดทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 
     พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้จัดท าต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมี
ความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน แต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในข้ันตอนต่อไป
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึงต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์นี้สามารถท าได้โดย
การน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น หน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษและ
หลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
เป้าประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุโดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่าหากสามารถด าเนินการ
จนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อ ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และได้รับประโยชน์อย่างไร 
     ตัวช้ีวัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งช้ีว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ต้องพิจารณาหา
ปัจจัยที่เป็นตัวบ่งช้ีดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยค าที่ชัดเจนทั้งในแง่ของค าจ ากัดความและการระบุขอบเขตโดยตัวช้ีวัดนี้จะถูก
น าไปเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 
     ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวช้ีวัดความส าเร็จที่หน่วยงานต้องการบรรลุ  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ
ก าหนดหรือระบุว่าในแผนงานน้ัน ๆ หน่วยงานต้องการท าอะไรให้ได้เป็นจ านวนเท่าไรและภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะ
ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาของเขตพื้นท่ี 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.079 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ต่อ)      กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์โดยกลยุทธ์นี้จะก าหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัย
แห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ 
นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จและเราจ าเป็นต้องท าอย่างไรจึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย : อนุมัติแผนพัฒนาหน่วยงาน 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : ก าหนดนโยบายการบริหารงานโดยอ้างอิงและสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : ให้ความเห็นชอบในการจัดท าร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ี : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 
บุคลากรในหน่วยงาน : มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันระดมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดท าร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน 

เอกสารอ้างอิง  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 – 2564 
3. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551-2565 
6. ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
7. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 - 2580 
8. แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2561 - 2565  
9. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
10. กฎหมายหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความ น าส่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เสนอกองนโยบายและแผน 
2. รูปเล่มแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
3. บันทึกข้อความ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
4. แบบฟอร์ม ทบทวน SWOT  
5. แบบฟอร์ม ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาหน่วยงาน 
6. แบบฟอร์ม ประชาพิจารณ์ 
7. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แผนพัฒนา

มหาวิทยาลยั 
กองนโยบายและแผน ห้องเอกสารงาน

นโยบายและแผน 
5 ปี เรียงตามวันท่ี 

แผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
พื้นที ่

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 

 
 
 

   

1 รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 - ผู้บังคับบัญชาก าหนดนโยบาย 
การบริหารงานโดยอ้างอิงและ
สอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลยั 

1 วัน - รายงานการประชุม 
- แผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลยั 

2 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนฯ 
 - จัดท าเอกสารเพื่อใช้ประกอบใน
การวิเคราะห์จดัท าแผนฯ 

5 วัน - เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนฯ 

3 บุคลากรใน
หน่วยงาน 

 
 

 - บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการวเิคราะห์/
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ระดมความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจดัท าแผนฯ 

1 วัน - ข้อมูลสรุปทีไ่ด้จา
การสัมมนา/
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - น าข้อมูลที่ได้จากการสมัมนา/
แลกเปลีย่น มาจดัท า (ร่าง) แผนฯ 

5 วัน - เอกสาร (ร่าง) แผนฯ 

5 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ีพิจารณา (ร่าง) แผนฯ 
หรือคณะกรรมการประจ า/
บริหารงานหน่วยงาน 

1 วัน - เอกสาร (ร่าง) แผนฯ 

6 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 

- กองนโยบายและแผนตรวจสอบ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

1 วัน - เอกสาร (ร่าง) แผนฯ 

7 กองนโยบาย
และแผน 

 

 
  
 

- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก พิจารณา (ร่าง)แผนฯ 
 
 

1 วัน - เอกสาร (ร่าง) แผนฯ 

8 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
 

- จัดท ารูปเลม่แผนฯ ฉบับสมบูรณ ์ 3 วัน - แผนฯ ฉบับสมบรูณ ์

   
 
 

   

เร่ิมต้น 

ก าหนดนโยบาย  

รวบรวม/สังเคราะห์/ศึกษาขอ้มูล/ 
จัดท าเอกสาร 

 

สัมมนา/ประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

จัดท า (ร่าง) แผนฯ 

 
ไม่อนุมัติแก้ไข 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 

ไม่อนุมัติแก้ไข 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

จัดท าแผนน ฉบับสมบรูณ์ 

 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

9 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับทราบและน าไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
 - เผยแพร ่

1 วัน - แผนฯ ฉบับ
สมบรณู ์

10 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าแผน 

 - จัดท าสรุปประเด็นปัญหาและ
สรุปแนวทางแก้ไขเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนครั้ง
ต่อไป 

1 วัน - แผนฯ ฉบับ
สมบรณู ์

  
 
 

    

1 

จบ 

กระบวนการถ่ายทอดแผน/ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 

 

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้ง/เผยแพร ่

 



      
 

 
      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      

 

213 

 

 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
ของเขตพื้นท่ี 

 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.080 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อก าหนดทิศทางของหน่วยงานให้สอดคล้องและบรรลุตามนโยบายที่ก าหนดไว้  
2. เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ีน 
3. เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความส าเร็จให้กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
4. เพื่อให้แผนท่ีวางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากท่ีสุด 
5. เพือ่ป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการท างานไว้ล่วงหน้า 
6. เพื่อจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของการท างานไว้ล่วงหน้า 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละความส าเรจ็ตามเป้าหมายของแผน (ร้อยละ 80) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการศึกษาท าความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อแปลงไปสู่การ

ปฏิบัติในปีงบประมาณ และจัดประชุมคณะกรรมการทบทวนจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ 
2. ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานวิทยาเขต และน าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ส านักงานวิทยาเขต ต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานวิทยาเขตฯ พิจารณา/เสนอความเห็นชอบ 
3. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงานวิทยาเขตทางเว็บไซด์ 

ค าจ ากัดความ       แผนปฏิบัติการ คือ เครื่องค้ าประกันว่าเป้าหมายในการท างานในแต่ละปี มีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ เป็นสิ่ง
ที่ยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นมีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับท่ีชัดเจน และถ้าแผนปฏิบัติการด าเนินการได้ส าเร็จก็
จะส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     แผนปฏิบัติการประจ าปี คือ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่
จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดท าแผนประจ าปีท่ีละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเปน็กรอบ
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และ
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดว่าจะต้องท าให้ได้ 
     แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการจัดท า
ยุทธศาสตร์โดยจ าเป็นต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ
และด าเนนิไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
     วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) คือ เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือ
โครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร 
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท
จะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปขีองเขต

พื้นที ่
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.080 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ต่อ)            O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ
บริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจาก 
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่
เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ง
ธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ได้จริง 
     ตัวช้ีวัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งช้ีว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ต้องพิจารณาหา
ปัจจัยที่เป็นตัวบ่งช้ีดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยค าที่ชัดเจนทั้งในแง่ของค าจ ากัดความและการระบุขอบเขตโดยตัวช้ีวัดนี้จะถูก
น าไปเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 
     ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวช้ีวัดความส าเร็จที่หน่วยงานต้องการบรรลุ  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ
ก าหนดหรือระบุว่าในแผนงานน้ัน ๆ หน่วยงานต้องการท าอะไรให้ได้เป็นจ านวนเท่าไรและภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะ
ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : ให้ความเห็นชอบในการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : เสนอเพื่อพิจารณาในการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่ : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน/
จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี/ท าการช้ีแจงเพื่อถ่ายทอดแผนฯ สู่ประชาคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อท าความเข้าใจและ
น าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

เอกสารอ้างอิง  1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2561 - 2565  
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3. แผนพัฒนาของเขตพื้นท่ี/หน่วยงาน 5 ป ี
4. เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
5. กฎหมายหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความ น าส่งแผนปฏิการประจ าปีของหน่วยงานเสนอกองนโยบายและแผน 
2. รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
3. บันทึกข้อความ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
4. แบบฟอร์ม ทบทวน SWOT  

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายและแผน

พื้นที ่
ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันท่ี 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

งานนโยบายและแผน
พื้นที ่

ห้องเอกสารกอง
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 

    

1 กองนโยบาย
และแผน 

 

 - จัดส่งเอกสารการจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายและ
งบประมาณเงินรายไดป้ระจ าป ี

1 วัน - เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

2 งานนโยบายและ
แผนเขตพื้นที ่
 
 

 - ยกร่างแผนตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั แผนพัฒนาเขตพื้นท่ี 
หรือหน่วยงาน ที่จะด าเนินการในแต่
ละปีและตามเอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

5 วัน - เอกสารยกรา่งแผน
ฯ 

3 รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 -  เสนอ (ร่ า ง )  แผนปฏิบั ติ การ
ประจ าปี 
 

1 วัน - เอกสาร (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4 คณะกรรมกา
รประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 - เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1 วัน - เอกสาร (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

5 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 -  จั ดท า  ( ร่ า ง )  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ฉบับสมบูรณ์ ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

2 วัน - จัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ฉบับ
สมบูรณ ์

6 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - ประกาศและเผยแพร่ให้ทุกส่วนใน
หน่ วยงานและบุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบและน าไปปฏิบัติ 

1 วัน - ประกาศ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

7 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - ท าการช้ีแจงเพื่อถ่ายทอดแผนฯ สู่
ประชาคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ท าความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อน า
แผน ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

1 วัน - แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

8 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - จัดท าสรุปประเด็นปัญหาและสรุป
แนวทางแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนครั้งต่อไป 

1 วัน  

      

เร่ิมต้น 

เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

ยกร่างแผนฯ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผน 

 

เสนอเพื่อพิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

จัดท า (ร่าง) แผนฯ ฉบับสมบูรณ ์

 

 
ประกาศและเผยแพร ่

 

 

กระบวนการถ่ายทอดแผน/ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 

 

 กระบวนการถ่ายทอดแผน/ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

จบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การติดตามและประเมินผล  
ตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวทิยาลัย 

ในภาพของเขตพื้นท่ี  
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.081 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของแผน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการตรวจสอบแผนและงบประมาณที่ส านักงานวิทยาเขตได้รับจัดสรร 

2. ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตพิจารณา 
3. ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนในหน่วยงานรับทราบปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม 
4. ด าเนินการติดตามและจัดท ารายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขต และส่งรายงานการติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไปยังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 ของ
เดือน 

ค าจ ากัดความ       ติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จุดเน้นที่ส าคัญของการ
ติดตาม คือ กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้น
ในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     ประเมินผล หมายถึง เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าผลมาใช้ในการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกข้ันตอนของ โครงการนับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจ
จัดท าโครงการ ในขณะด าเนินงานในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื่อโครงการด าเนินงานเสร็จแล้ว หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการ บางมิติน ามาใช้ในการประเมินความส าเร็จของโครงการการว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง 
     ตัวช้ีวัด หมายถึง เป็นดัชนีช้ีวัด หรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขี้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผล
เป็นตัวเลขท่ีนับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานส าคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนในการก าหนด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ คือ ค่าวัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแสงผลส าเร็จของการวั ดตาม
วัตถุประสงค์ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง : พิจารณาให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน : แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (CEO, สภามหาวิทยาลัย) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯ 
ในปีถัดไป 
คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
งานนโยบายและแผนพื้นที่ : แจ้งให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน , ตรวจสอบรายการหลักฐานและน าผลมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี 
2. แผนพัฒนาของเขตพื้นท่ี/หน่วยงาน 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามและประเมินผล ตามตวัช้ีวัดของ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพของเขต
พื้นที ่ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.081 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกแจ้งคณะ/หน่วยงาน 
2. แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี  

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แบบรายงานการ

ติดตามและ
ประเมินผลตาม

ตัวช้ีวัด 
ของแผนพัฒนาเขต

พื้นที ่

งานนโยบายและแผน ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 

    

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 
 
 

  - แจ้งให้คณะ/หน่วยงานรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีตามแบบฟอร์ม
และระยะเวลาที่ก าหนด (รายไตร
มาส) 

1 วัน - บันทึกแจ้งคณะ/
หน่วยงาน 
- แบบฟอร์มการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั ประจ าป ี

2 คณะ/
หน่วยงาน 

 - คณะ/หน่วยงานในเขตพื้นท่ี
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาของหน่วยงานมายัง
งานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ี 

5 วัน - แบบฟอร์มรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั ประจ าป ี

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - ตรวจสอบรายการหลักฐาน
เพื่อให้เป็นไปตามเล่มค าอธิบาย
ตัวช้ีวัด และน าผลการปฏิบตัิงาน
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงการปฏบิัติงาน
ให้ดีขึ้น สรุปปผลการปฏิบตัิงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
ของหน่วยงาน เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย และ
เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5 วัน 
 

- เอกสารรายงานผล
การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั ประจ าป ี

4 คณะกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

 - คณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานตามแผนพัฒนา
ของหน่วยงาน 

 1 วัน - รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั ประจ าป ี

5 กองนโยบาย
และแผน 

 

 - แจ้งรายงานผลการตดิตามและ
ประเมินผลพัฒนามหาวิทยาลัย ท่ี
ผ่านการพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (CEO, 
สภามหาวิทยาลยั) เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะไปปรบั
แผนฯ ในปีถัดไป 

5 วัน - รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั ประจ าป ี

      

เร่ิมต้น 

แจ้งคณะ/หน่วยงาน 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตวัชี้วัดของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

 

 

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน 

 

 

 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

จบ 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผล

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตาม แบบ สงป. 301 302 รายเดอืน  

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.082 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตามการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผน 
3. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณเปน็ไปตามแผน (ไมต่่ ากว่าร้อยละ85) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กองนโยบายและ

ก าหนด 
2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขตพิจารณา 
3. ด าเนินการจัดท าหนังสือพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปยังกองนโยบาย
และแผน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ค าจ ากัดความ       ติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จุดเน้นที่ส าคัญของการ     
ติดตาม คือ กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้น
ในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     แบบ สงป. 301 หมายถึง แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏบิัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ เป็น
แบบรายงานที่แสดงความเช่ือมโยงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับ
ผลผลิต/โครงการเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับ โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดท ารายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ 
     แบบ สงป. 302 หมายถึง แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย 
เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานรายละเอียดของงบประมาณจ าแนกตามแผนงบประมาณ งบรายจ่าย 
และรายการ โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดท ารายงานเป็นรายไตรมาส  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : พิจารณาผลการด าเนินงาน 
ผู้อ านวยการส านักงาน : งานนโยบายและแผนพ้ืนท่ีรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
งานนโยบายและแผนพื้นที่ : แจ้งให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน , ตรวจสอบรายการหลักฐานและน าผลมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และรายงานผลการด าเนินงานต่อกองนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารจัดสรรงบประมาณ 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ (สงป.301) และแบบจัดท า

แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ (สงป.302) 
2. บันทึกข้อความรายงานผลส่งกองนโยบายและแผน 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผล

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตาม แบบ สงป. 301 302 รายเดือน  

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.082 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตาม แบบ 
สงป. 301 302 ราย

เดือน 

งานนโยบายและแผน
พื้นที ่

ห้องเอกสารกอง
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 

    

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 
 
 

 - จัดท าบันทึกข้อความแจ้งหน่วย
ภายในเขตพื้นท่ีให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน
ถัดไป 

1 วัน - บันทึกข้อความ
ติดตามรายงานผล 
- แบบฟอร์มรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานและ
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และลง
แบบฟอร์มไว้ในระบบ 
Google Drive 

2 หน่วยงาน/
คณะ ภายใน
เขตพื้นท่ี 

 - รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์ม 
ต่อไป 

2 วัน - บันทึกข้อความ
ติดตามรายงานผล 
- แบบฟอร์มรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานและ
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือ
กรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมลู
ตรวจสอบการรายงานผลของส่วน
ราชการให้ครบถ้วนทุกส่วนราชการ
แล้วน าผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

2 วัน - รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - จัดท ารายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อรายงานต่อ
ผู้อ านวยการส านักงาน 

 1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ
ต่อรองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ผ่านผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

      

เร่ิมต้น 

ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มรายงานผล 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์ม 

 

 

 

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 
จัดท ารายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

5 รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 
 

 - รายงานการตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ต่อผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อรอง
อธิการบด ี
- กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบเอกสาร
อีกครั้ง 

1 วัน - บันทึกข้อความ
เสนอผู้อ านวยการ
กองนโยบายและ
แผน 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

6 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - จัดท ารายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และจัดส่งมายังกอง
นโยบายและแผน 

1 วัน - บันทึกข้อความ
เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานท่ีไดร้ับ
การพิจาณาแล้ว 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
- บันทึกข้อความ
รายงานผลส่งกอง
นโยบายและแผน 

      
จบ 

จัดท ารายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดสง่ 

 

 

 

 

 

 

เสนอเพื่อพิจารณา 
แก้ไข 

เห็นชอบ 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผล

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตาม แบบ สงป. 301 302 รายไตรมาส 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.083 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตามการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผน 
3. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณเปน็ไปตามแผน (ไมต่่ ากว่าร้อยละ85) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กองนโยบายและ

ก าหนด 
2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขตพิจารณา 
3. ด าเนินการจัดท าหนังสือพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปยังกองนโยบาย
และแผน ภายในวันที่ 7 ของไตรมาส 

ค าจ ากัดความ       ติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จุดเน้นที่ส าคัญของการ
ติดตาม คือ กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้น
ในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     แบบ สงป. 301 หมายถึง แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏบิัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ เป็น
แบบรายงานที่แสดงความเช่ือมโยงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับ
ผลผลิต/โครงการเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับ โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดท ารายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ 
      แบบ สงป. 302 หมายถึง แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบ
รายจ่าย เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานรายละเอียดของงบประมาณจ าแนกตามแผนงบประมาณ งบ
รายจ่าย และรายการ โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดท ารายงานเป็นรายไตรมาส  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : พิจารณาผลการด าเนินงาน 
ผู้อ านวยการส านักงาน : งานนโยบายและแผนพ้ืนท่ีรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
งานนโยบายและแผนพื้นที่ : แจ้งให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน , ตรวจสอบรายการหลักฐานและน าผลมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และรายงานผลการด าเนินงานต่อกองนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารจัดสรรงบประมาณ 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ (สงป.301) และแบบจัดท า

แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ (สงป.302)  
2. บันทึกข้อความรายงานผลส่งกองนโยบายและแผน 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผล

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตาม แบบ สงป. 301 302 รายไตรมาส 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.083 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตาม แบบ 
สงป. 301 302 ราย

ไตรมาส 

งานนโยบายและแผน
พื้นที ่

ห้องเอกสารกอง
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 

    

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 
 
 

 - จัดท าบันทึกข้อความแจ้งหน่วย
ภายในเขตพื้นท่ีให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าทุกไตรมาส โดย
รายงานทุกวันท่ี 5 

1 วัน - บันทึกบันทึก
ข้อความติดตาม
รายงานผล 
- ปฏิทินการติดตาม
แบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

2 หน่วยงาน/
คณะ ภายใน
เขตพื้นท่ี 

 - หน่วยงาน/คณะ ภายในเขตพื้นที่ 
การรับเอกสารการขออนุมัติเพื่อ
เสนอและจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์ม 

2 วัน - บันทึกข้อความส่ง
รายงานติดตาม
รายงานผล 
- แบบฟอร์มรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานและ
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือ
กรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - ตรวจสอบการรายงานผล
หน่วยงาน/คณะ ภายในเขตพื้นท่ี 
ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน/คณะ 
ภายในเขตพื้นท่ีแล้วน าผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ มาวิเคราะห์ถึงปญัหา
เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดยีิ่งข้ึน 

2 วัน - แบบฟอร์มรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน
และผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - รายงานการตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อรายงานต่อ
ผู้อ านวยการส านักงาน 

 1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ
ต่อ ผอ.ส านักงาน 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

      

เร่ิมต้น 

ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มรายงานผล 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์ม 

 

 

 

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

จัดท ารายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

5 ผอ.ส านักงาน  - รายงานการตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อรายงานต่อ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อ
อธิการบดี    
- กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบเอกสาร
อีกครั้ง 

1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ
ต่ออธิการบดผี่าน
ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน  
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

6 รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 
 

 - รายงานการตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ 
- กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบเอกสาร
อีกครั้ง 

2 วัน - บันทึกข้อความ
เสนอต่อรองอธิการ
ผ่าน ผอ.ส านักงาน
วิทยาเขต 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

7 คณะกรรมกา
รที่เกี่ยวข้อง 

 - คณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะรายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1 วัน - รายงานผลการ
ปฏิบัติและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 

8 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - แจ้งรายงานผลการปฏิบตัิงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทีผ่่านการ
พิจารณา จากคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะ 
- น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯ ในปี
ถัดไป 

 - บันทึกข้อความ
แจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้ง
หน่วยงานภายใน
เขตพื้นท่ี 
- มติ/ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข
รายงานผลการ
ปฏิบัติและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
- บันทึกข้อความ
แจ้งผลมายัง กอง
นโยบายและแผน 

      
จบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

 

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่หนว่ย
ภายในเขตพื่นที ่

เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และจัดสง่
รายงานผลมายังกองนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

1 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 
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มทร.ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การติดตามผลการด าเนินงานสถานะงบ
ลงทุน ประจ ารายเดือน 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.084 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตามการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผน 
3. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณเปน็ไปตามแผน (ไมต่่ ากว่าร้อยละ80) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กองนโยบายและ

ก าหนด 
2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขตพิจารณา 
3. ด าเนินการจัดท าหนังสือพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปยังกองนโยบาย
และแผน ภายในวันที่ 10 ของเดือน 

ค าจ ากัดความ  
 

     ติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จุดเน้นที่ส าคัญของการ
ติดตาม คือ กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้น
ในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : พิจารณาผลการด าเนินงาน 
ผู้อ านวยการส านักงาน : งานนโยบายและแผนพ้ืนท่ีรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุนตามแบบฟอร์ม 
งานนโยบายและแผนพื้นที่ : แจ้งหน่วยภายในเขตพื้นที่ให้รายงานผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุน , รวบรวม/สังเคราะห์
ข้อมูลตรวจสอบการรายงาน , สรุปผลการสถานะการด าเนินงานงบลงทุน และจัดท ารายงานการติดตามผลการสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน และจัดส่งมายังกองนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารจัดสรรงบประมาณ 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบติดตามสถานะการด าเนินและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 

2. บันทึกข้อความรายงานผลส่งกองนโยบายและแผน 
เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

รายงานการติดตาม
ผลการด าเนินงาน
สถานะงบลงทุน 
ประจ ารายเดือน 

งานนโยบายและแผน
พื้นที ่

ห้องเอกสารกอง
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 

    

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 
 
 

 - จัดท าบันทึกข้อความแจ้งหน่วย
ภายในเขตพื้นท่ีให้รายงานผลการ
ด าเนินงานสถานะงบลงทุน ทุกวันท่ี 
5 ของเดือนถัดไป 

1 วัน - บันทึกบันทึก
ข้อความติดตาม
รายงานผล 
 - ปฏิทินการติดตาม
แบบฟอร์มรายงาน
ผลการด าเนินงาน
สถานะงบลงทุน 
หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

2 หน่วยงาน/
คณะ ภายใน

เขตพื้นท่ี 

 - รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานสถานะงบลงทุนตาม
แบบฟอร์มต่อไป 

2 วัน - บันทึกข้อความส่ง
รายงานติดตาม
รายงานผล 
- แบบฟอร์มรายงาน
รายงานผลการ
ด าเนินงานสถานะงบ
ลงทุน หรือกรอกผ่าน
ระบบ Google Drive 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมลู
ตรวจสอบการรายงานผลของส่วน
ราชการให้ครบถ้วนทุกส่วนราชการ
แล้วน าผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

2 วัน - รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผล
การด าเนินงาน
สถานะงบลงทุน
ประจ ารายเดือน 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - สรุปผลการสถานะการด าเนินงาน
งบลงทุน ประจ ารายเดือน 

 1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ
ต่อรองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ผ่านผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานสถานะ
งบลงทุน 

      

เร่ิมต้น 

ติดตามรายงานผลการด าเนินงานสถานะงบ
ลงทุนตามแบบฟอร์มรายงานผล 

 

 

 

รายงานผลสถานะการด าเนินงานงบลงทุน
ประจ ารายเดือนตามแบบฟอร์ม 

 

 

 

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 จัดท ารายงานการติดตามสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน ประจ ารายเดือน 

 

 

 

 

 

 

1 



      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      

 

229 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน 
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

5 รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 
 

 - สรุปผลการสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน ประจ าราย
เดือน เพื่อรายงานผอ.สนง.วิทยา
เขตพื้นท่ี 
- กรณีที่เห็นชอบจัดท ารายงานใน
ส่วนท่ีเกี่ยวต่อไป 
- กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

1 วัน - บันทึกข้อความ
เสนอต่อรอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี
ผ่านผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานสถานะงบ
ลงทุน             

6 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - จัดท ารายงานการติดตามผลการ
สถานะการด าเนินงานงบลงทุน 
และจัดส่งมายังกองนโยบายและ
แผน 

1 วัน - บันทึกข้อความ
เสนอผู้อ านวยการ
กองนโยบายและ
แผน ท่ีไดร้ับการ
พิจาณาแล้ว 
- รายงานผล
สถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน
ประจ ารายเดือน 
- บันทึกข้อความส่ง
รายงานผลมายังกอง
นโยบายและแผน 

      
จบ 

จัดท ารายงานการรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุนประจ ารายเดือน และ
จัดส่งรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 

 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

1 
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 มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการสถานะการด าเนินงาน

โครงการ ประจ ารายเดือน 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.085 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตามการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผน 
3. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณเปน็ไปตามแผน (ไมต่่ ากว่าร้อยละ90) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กองนโยบายและ

ก าหนด 
2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขตพิจารณา 
3. ด าเนินการจัดท าหนังสือพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปยังกองนโยบาย
และแผน ภายในวันที่ 10 ของเดือน 

ค าจ ากัดความ  
 

     ติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จุดเน้นที่ส าคัญของการ
ติดตาม คือ กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้น
ในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     โครงการ หมายถืง กระบวนการท างานท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการท าโครงการเป็นไปตามล าดับ 
และการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัด การ
ด าเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่าง  ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : พิจารณาผลการด าเนินงาน 
ผู้อ านวยการส านักงาน : งานนโยบายและแผนพ้ืนท่ีรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าเดือนตามแบบฟอร์ม 
งานนโยบายและแผนพื้นที่ : แจ้งหน่วยภายในเขตพื้นที่ให้รายงานผลการด าเนินงานสถานะการด าเนินโครงการ , น าผลการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น , สรุปผลการสถานะการด าเนินงาน
โครงการ และจัดท ารายงานการติดตามผลการสถานะการด าเนินงานโครงการ และจัดส่งมายังกองนโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารจัดสรรงบประมาณ 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบติดตามสถานะการด าเนินและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการประจ าปีงบประมาณ 

2. บันทึกข้อความรายงานผลส่งกองนโยบายและแผน 
เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

รายงานการติดตาม
ผลการสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ 
ประจ ารายเดือน 

งานนโยบายและแผน
พื้นที ่

ห้องเอกสารกอง
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 

    

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 
 
 

 - จัดท าบันทึกข้อความแจ้งหน่วย
ภายในเขตพื้นท่ีให้รายงาน
สถานะการด าเนินงานโครงการ 
ทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

1 วัน - บันทึกข้อความ
ติดตามรายงานผล 
- แบบฟอร์มรายงาน
สถานะการด าเนินงาน
โครงการ และลง
แบบฟอร์มไว้ในระบบ 
Google Drive 

2 หน่วยงาน/
คณะ ภายใน

เขตพื้นท่ี 

 - รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อ
เสนอในงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการประจ าเดือนตาม
แบบฟอร์มต่อไป 

2 วัน - บันทึกข้อความ
ติดตามรายงานผล 
- แบบฟอร์มรายงาน
สถานะการด าเนินงาน
โครงการ หรือกรอกผ่าน
ระบบ Google Drive 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - น าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดยีิ่งข้ึน 

2 วัน - รายงานผล
สถานะการด าเนินงาน
โครงการ ประจ าราย
เดือน 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - สรุปผลการสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ  ประจ าราย
เดือน 

 1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ 
ผอ.สนง.วิทยาเขตพื้นท่ี  
- รายงานผล
สถานะการด าเนินงาน
โครงการ ประจ าราย
เดือน 

5 ผอ.ส านักงาน
วิทยาเขต 

 

 - สรุปผลการสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ าราย
เดือน เพื่อรายงานต่อผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน 
- กรณีที่เห็บชอบจัดท ารายงานใน
ส่วนท่ีเกี่ยวต่อไป 
- กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ 
ผอ.สนง.วิทยาเขต
พื้นที่  
- รายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ 
ประจ ารายเดือน     

      

เร่ิมต้น 

ติดตามรายงานผลการด าเนินงานสถานะงบ
ลงทุนตามแบบฟอร์มรายงานผล 

 

 

 
รายงานผลสถานะการด าเนินงานโครงการ

ประจ ารายเดือน ตามแบบฟอร์ม 

 

 

 
รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

จัดท ารายงานการติดตามสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ ารายเดือน 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 

 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน 
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - รายงานการตดิตามรายงานผล
สถานะการด าเนินงานโครงการ 
ประจ ารายเดือน 

1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ
ผอ.สนง.วิทยาเขต
พื้นที่ ที่ได้รับการ
พิจาณาแล้ว 
- รายงานผล
สถานะการด าเนินงาน
โครงการประจ าราย
เดือน 
- บันทึกข้อความส่ง
รายงานผลมายังกอง
นโยบายและแผน 

      
จบ 

จัดท ารายงานการรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ ารายเดือน 

 

 

 

 

 

1 
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มทร.ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ หลังเสรจ็สิ้น 
โครงการ 45 วัน/รายไตรมาส 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.086 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ศิริวลัย วรรณโต 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า   

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของโครงการหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 
2. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3. ผู้บริหารมีสารสนเทศประกอบการพิจารณาการของบประมาณในปีต่อไป และประกอบการชี้แจงงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของผลส าเรจ็ของการด าเนนิงานตามแผน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ80) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการติดตามหน่วยงานภายในเขตพื้นท่ีให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 45 วัน 

2. ด าเนินการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 
3. น าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
4. ด าเนินการสรุปและจัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต และส่งเล่ม
สรุปผลการด าเนินโครงการไปยังกองนโยบายและแผนหลังเสร็จสิ้นโครงการ 45 วัน 

ค าจ ากัดความ  
 

     ติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีมีการก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จุดเน้นที่ส าคัญของการ
ติดตาม คือ กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้น
ในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : พิจารณาผลการด าเนินงาน 
ผู้อ านวยการส านักงาน : งานนโยบายและแผนพ้ืนท่ีรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 
คณะ/หน่วยงาน : รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแบบฟอร์ม 
งานนโยบายและแผนพ้ืนท่ี : ติดตามการรายงานผลฯ ให้หน่วยงานรายงานผลหลังเสร็จสิ้น ตามแบบฟอร์มรายงานผล 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารการจัดสรรงบประมาณ 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความติดตามให้หน่วยงานรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

2. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 
เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

เล่มสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 

งานนโยบายและแผน
พื้นที ่

ห้องเอกสารกอง
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

  
 

    

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 
 
 

 - ติดตามในหน่วยงานภายในเขต
พื้นที่ให้รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
45 วัน/รายไตรมาส 

1 วัน - บันทึกข้อความ
ติดตามรายงานผล 
- แบบฟอร์มสรุปผล
การด าเนินงาน
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 

2 หน่วยงาน/
คณะ ภายใน

เขตพื้นท่ี 

 - รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อ
เสนอในงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณตาม
แบบฟอร์มต่อไป 

2 วัน - บันทึกข้อความ
ติดตามรายงานผล 
- แบบฟอร์มสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - น าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดยีิ่งข้ึน 

2 วัน - รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ หลังเสรจ็สิ้น
โครงการ 45 วัน/รายไตรมาส 

 1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ 
รองอธิการบดีประจ า
วิทยาเขตผ่าน
ผู้อ านวยการส านักงาน 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 

5 รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 - สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อรายงาน
ต่อผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผน 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อ
อธิการบด ี
- กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ 
รองอธิการบดีประจ า
วิทยาเขตผ่าน
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน     
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 

      

เร่ิมต้น 

ติดตามการรายงานผลฯ ให้หน่วยงานรายงาน
ผลหลังเสร็จสิ้น ตามแบบฟอร์มรายงานผล 

 

 

 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ 

 

 

 
รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 จัดท ารายงานการติดตามโครงการ  

 

 

 

 

 
พิจารณาผลการ

ด าเนินงาน 

 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน 
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - แจ้งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ    

1 วัน - บันทึกข้อความเสนอ 
รองอธิการบดีประจ า
วิทยาเขตผ่าน
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
- บันทึกข้อความจัดส่ง
มายังกองนโยบายและ
แผน       

      
จบ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ จัดส่งมายังกองนโยบาย

และแผน 

 

 

 

 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกงบประมาณ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการจดัท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (แผ่นดิน , เงินรายได้) 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.087 

 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอส าหรบัการวิเคราะห์จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท างบประมาณ (ไม่เกินร้อยละ 3) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการรับคู่มือ แบบฟอร์ม และรวบรวมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

2. ด าเนินการรวบรวม และตรวจสอบรายละเอียดให้เป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้เงินบประมาณรายจ่าย 
3. ด าเนินการจัดท าเล่มค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งไปยังกองนโยบายและแผน 

ค าจ ากัดความ       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของหน่วยงานและจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป โดยแบ่งเป็น 1. งบประมาณแผ่นดิน 2. งบประมาณเงินรายได้  
     งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของรายรับรายจ่ายของ
รัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี คือ เริ่มจาก 1 ตุลาคม ไปสิ้นสุดที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 
     งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ของค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
และหรือรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าปรับ รายได้จากการขายคู่มือ ค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรรายรับนั้นตามระเบียบว่า
ด้วยเงินรายได้ฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี 
     โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการท าโครงการเป็นไปตามล าดับ 
โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะมีการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณท่ีจ ากัด ในการด าเนินงาน
โครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้ เป็นไปตาม
แผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ 
     ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่ส่วนงานมีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี โดย
ให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ตามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ ถาวรในบัญชีของส่วนงาน โดย
บันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และให้ค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปี 
      งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่า  ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
      งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชน 
หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการ ศาสนา 
     งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ  ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการจดัท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (แผ่นดิน , เงินรายได้) 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.087 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

      งบร่ายจ่ายอื่น หมายถึงรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่ส านัก  งบประมาณ
ก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
     งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจา่ยที่จา่ยในลักษณะเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ าค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักษณะรายจา่ยดังกล่าว 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  กองนโยบายและแผน : ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของทน่วย
งาน 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผ่นดิน , เงินรายได้) 
รองอธิการบดีประจ าเขตพื้นที่/วิทยาเขต : ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผ่นดิน , เงินรายได้) 
หน่วยงานภายในเขตพื้นท่ี : จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผ่นดิน , เงินรายได้) 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่  : จัดท าปฏิทินงบประมาณ/ร่างแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้ความเห็นชอบ และรวบรวมค าเสนอของบประมาณพร้อมจัดจัดส่งค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

เอกสารอ้างอิง  1. ปฏิทินงบประมาณ 
2. ร่างแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. ร่างจัดท าปฏิทินงบประมาณ 
2. ร่างแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
3. บันทึกข้อความในการจัดส่งคู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณ 
4. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 
5. บันทึกข้อความเพื่อจัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
ค าเสนอขอ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 
 

 - จัดท าปฏิทินงบประมาณ/ร่าง
แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณเสนอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้
ความเห็นชอบ  

พฤษภาคม  
10 วัน 

- ร่างจัดท าปฏิทิน
งบประมาณ 
 - ร่างแนวทางและ
หลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ 

2 รอง
อธิการบดี
ประจ าเขต
พื้นที่/วิทยา

เขต 

 
 
 
 

- เสนอร่างจัดท าปฏิทิน
งบประมาณ/ รา่งแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
เสนอรองอธิการบดีประจ าเขต
พื้นที่/วิทยาเขตให้ความเห็นชอบ 

3 วัน - ร่างจัดท าปฏิทิน
งบประมาณ 
 - ร่างแนวทางและ
หลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ 

3 คณะกรรมกา
รประจ า

วิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี 

 
 
 
 

- เสนอร่างจัดท าปฏิทิน
งบประมาณ/ รา่งแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ีให้ความเห็นชอบ 

1 วัน - ร่างจัดท าปฏิทิน
งบประมาณ 
 - ร่างแนวทางและ
หลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ 

4 งานนโยบาย
และแผน 
เขตพื้นท่ี 

 

 จัดส่งคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 - ปฏิทินงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณของเขตพื้นท่ี 
 - การทบทวนและปรับปรุง
เป้าหมาย ผลผลติ/โครงการ/
กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลส าเร็จของ
หน่วยงาน  
 - นโยบายการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 - หลักเกณฑ์การจัดสรรและการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
 - การจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร ์
 - แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 

15 นาที - บันทึกข้อความใน
การจัดส่งคู่มือการ
จัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 - คู่มือการจัดท าค า
เสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี    

   
 

   

เร่ิมต้น 

จัดท าปฏิทินงบประมาณ/ร่างแนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

เสนอเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

จัดส่งคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

  

5 หน่วยงาน
ภายในเขต

พื้นที ่

 
 
 
 

- ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงานภายในเขต
พื้นที ่

30 นาที - ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

6 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
 
 
 

- ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงานภายในเขต
พื้นที ่
 

5 วัน - ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขต
พื้นที ่

7 รอง
อธิการบดี
ประจ าเขต
พื้นที่/วิทยา

เขต 

 
 
 
 

- เสนอค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน
ภายในเขตพื้นท่ีเสนอให้ความ
เห็นชอบ 
 
 
 

  3 วัน - ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขต
พื้นที ่

8 คณะกรรมกา
รประจ า

วิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี 

 
 
 
 

- เสนอค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของเขตพื้นท่ีต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ีให้ความเห็นชอบ 
 
 

1 วัน - ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขต
พื้นที ่

9 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
 
 
 

- จัดท าบันทึกข้อความเพื่อจัดส่ง
ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงานภายในเขต
พื้นที่มายังกองนโยบายและแผน 

15 นาที - บันทึกข้อความ
เพื่อจัดส่งค าเสนอ
ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
 - ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขต
พื้นที ่

10 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 

- ตรวจสอบ/วเิคราะห์/สังเคราะห์
ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

15 วัน  - ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขต
พื้นที ่

   
 

   

1 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการ
จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีของหน่วยงาน 

เสนอเพื่อพิจารณา 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของเขตพื้นที่ 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล
การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

เสนอเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จบ 

การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.088 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นแนวทางในการขออนุมัติด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของการอนมุัติด าเนินโครงการเป็นไปตามแผน (ร้อยละ85) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการ และน าเสนอต่อไปยังผู้อ านวยการส านักงานวิทยา

เขตเพื่อลงนามอนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการจัดโครงการ และรวบรวมหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 
3. ด าเนินการสรุป , ประเมินโครงการ และน าส่งรูปเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ 2 เล่มให้กับงานนโยบายและแผน พร้อม
ไฟล์สแกนเล่มโครงการ 

ค าจ ากัดความ        โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการท าโครงการเป็นไปตามล าดบั 
โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะมีการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณท่ีจ ากัด ในการด าเนินงาน
โครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน 
เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ 
      แผนปฏิบัติการ คือ เครื่องค้ าประกันว่าเป้าหมายในการท างานในแต่ละปี มีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ เป็นสิ่ง
ที่ยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นมีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับท่ีชัดเจน และถ้าแผนปฏิบัติการด าเนินการได้ส าเร็จก็
จะส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     แผนปฏิบัติการประจ าปี คือ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่
จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดท าแผนประจ าปีท่ีละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเปน็กรอบ
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และ
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดว่าจะต้องท าให้ได้ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  เจ้าหน้าท่ีการเงินประจ าหน่วยงาน : ตรวจสอบรายละเอียดในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 
หัวหน้าหน่วยงาน : พิจารณาอนุมัติโครงการ 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่ : ตรวจสอบรายละเอียดโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ด าเนินการขออนุมัติการด าเนินโครงการหลังจากได้รับอนุมิติเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดท ารูปเล่มสรุปผล
การด าเนินโครงการ 2 เล่มให้กับงานนโยบายและแผน พร้อมไฟล์สแกนเล่มโครงการ 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารจัดสรรงบประมาณ 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความการขออนุมัติด าเนินโครงการ 

2. แบบฟอร์มโครงการ 
เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

บันทึกข้อความ เรื่อง 
การขออนุมัติด าเนิน

โครงการ 

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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เร่ิมต้น 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน 
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 - ผู้รับผดิชอบโครงการเสนอขอ
อนุมัติด าเนินโครงการ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินงาน
อย่างน้อย 
15 วัน 

- บันทึกข้อความ
การขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 
- แบบฟอร์ม
โครงการ 

2 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 

15 นาที - บันทึกข้อความ
การขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 
- แบบฟอร์ม
โครงการ 

3 เจ้าหน้าท่ี
การเงิน
ประจ า

หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดรายการ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 

30 นาที - บันทึกข้อความ
การขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 
- แบบฟอร์ม
โครงการ 

4 หัวหน้า
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

- เสนอหัวหน้างานพิจารณาอนุมัต ิ 1 วัน - บันทึกข้อความ
การขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 
- แบบฟอร์ม
โครงการ 

5 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

- ผู้รับผดิชอบโครงการด าเนิน
โครงการหลังจากได้รับอนุมติิ
เรียบร้อยแล้ว 

ตามวัน 
เวลาที่

ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานท่ีได้รับ

อนุมัต ิ

- บันทึกข้อความ
การขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 
- แบบฟอร์ม
โครงการ 

   
 
 

   

เสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 

จบ 

เสนอเพื่อพิจำรณำ 

เสนอเพื่อพิจำรณำ 

เสนอเพื่อพิจำรณำ 

ด ำเนินกำรโครงกำร 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ  
(งบประมาณเงินรายได้) 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.089 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นแนวทางในการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของการขออนุมตัิปรับแผน (ไม่เกินร้อยละ15) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน และน าเสนอต่อไปยังผู้อ านวยการส านักงาน

วิทยาเขตเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ 
ค าจ ากัดความ       โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการท าโครงการเป็นไปตามล าดับ 

โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะมีการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณท่ีจ ากัด ในการด าเนินงาน
โครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน 
เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ 
     แผนปฏิบัติการ คือ เครื่องค้ าประกันว่าเป้าหมายในการท างานในแต่ละปี มีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ เป็นสิ่ง
ที่ยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นมีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับท่ีชัดเจน และถ้าแผนปฏิบัติการด าเนินการได้ส าเร็จก็
จะส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     แผนปฏิบัติการประจ าปี คือ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่
จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดท าแผนประจ าปีท่ีละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเปน็กรอบ
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และ
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดว่าจะต้องท าให้ได้ 
     งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของรายรับรายจ่ายของ
รัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี คือ เริ่มจาก 1 ตุลาคม ไปสิ้นสุดที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 
     งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ของค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
และหรือรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าปรับ รายได้จากการขายคู่มือ ค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรรายรับนั้นตามระเบียบว่า
ด้วยเงินรายได้ฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  มหาวิทยาลัย : พิจารณาการปรับแผนของเขตพื้นท่ี 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ี : พิจารณาบริหารงบประมาณและตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบ 
งานคลังเขตพื้นท่ี : ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและความถูกต้องเพื่อเสนอต่อกองคลัง/ผู้บริหาร 
หน่วยงานภายในเขตพื้นที่ : ด าเนินการขออนุมัติการปรับแผนพร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่องานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ี 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารจัดสรรงบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ  
(งบประมาณเงินรายได้) 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.089 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
2. แบบฟอร์มตามที่งานนโยบายและแผนก าหนด 
3. รายงานงบประมาณ 
4. เอกสารประกอบการพิจารณา 
5. เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห ์
6. บันทึกข้อความการปรับแผนฯ 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 
การขออนุมัติปรับ

แผน 

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธกีารด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    
 

  

1 หน่วยงาน
ภายในเขต

พื้นที ่

 
 
 
 

- หน่วยงานภายในเขตพื้นท่ีแสดง
เหตุผลความจ าเป็นในการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อ
งานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ี 

1 วัน - บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มตามที่
งานนโยบายและ
แผนก าหนด 

2 งานคลังเขต
พื้นที ่

 
 
 
 
 
 
 

- งานคลังเขตพื้นท่ีตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือและความ
ถูกต้องเพื่อเสนอต่อกองคลัง/
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 

2 วัน - บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
 
 
 
 

- พิจารณาบรหิารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้
เป็นไปตามระเบียบ 
 
 
 
 
 

  2 วัน - บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - รายงาน
งบประมาณ 
 - เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา 

4 รอง
อธิการบดี

ประจ าวิทยา
เขต/เขต

พื้นที ่

 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 
 
 
 

2 วัน - บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - เอกสารประกอบ
ข้อมูลการวิเคราะห ์

5 มหาวิทยาลยั  
 
 

- พิจารณาการปรับแผนของเขต
พื้นที ่

7 วัน  

   
 
 

   

เร่ิมต้น 

แจ้งการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จา่ยงบประมาณ 

 

จบ 

พิจารณาบริหาร
งบประมาณและ

ตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯ 

 

                           
ตรวจสอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ด าเนินการตามกระบวนของการปรับแผน 
 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี  

(งบด าเนินงาน) 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.090 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นแนวทางในการขออนุมัติงบด าเนินงานเพิ่มเติมระหว่างป ี
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของการไดร้ับอนุมัติงบประมาณเพิม่เตมิ (ร้อยละ20) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อน าเสนอต่อไปยังผู้อ านวยการ

ส านักงานวิทยาเขตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอไปยังมหาวิทยาลัย 
ค าจ ากัดความ       งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของหน่วยงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้

งบประมาณจริง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน โดยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความจ าเป็นก่อนหลังตาม
ยุทธศาสตร์ของการใช้งบประมาณ 

     งบด าเนินงาน หมายถึง รายจายที่ก าหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจ า ไดแกรายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน   
คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายที่ก าหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัย : พิจารณาค าเสนอขอเพิ่มเติมระหว่างปีของเขตพื้นท่ี 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี : พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ี : ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบพรอ้มกับแนบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไขหน่วยงานต้องให้รีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งกองคลังเขตพื้นท่ีต้องท าการติดตาม เอกสารให้ครบถ้วน 
งานคลังเขตพื้นที่ : ตรวจสอบรายละเอียดรายการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบพร้อมกับแนบผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการ
พิจารณาทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไขหน่วยงานต้องให้รีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด พร้อมท้ังกองคลัง
เขตพื้นท่ีต้องท าการติดตาม เอกสารให้ครบถ้วน 
หน่วยงานภายในเขตพื้นท่ี : หัวหน้าหน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตาม แบบ สงป. 301 302 รายเดือน (ท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย) 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
2. แบบฟอร์มตามรูปแบบการจดัท าค าเสนอของบประมาณของเขตพื้นที่ 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้มเอกสารการวิเคราะห์ 
4. บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 

การขออนมุัติ
งบประมาณเพิ่มเติม

ระหว่างป ี

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

1 หน่วยงาน
ภายในเขต

พื้นที ่

 
 
 
 

- หัวหน้าหน่วยงานเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี

ก่อนถึงวัน
ด าเนินงาน
อย่างน้อย 
15 วัน 

- บันทึกข้อความการ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอร์มตาม
รูปแบบการจดัท าค า
เสนอของบประมาณ
ของเขตพื้นท่ี 

2 งานคลังเขต
พื้นที ่

 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดรายการ
พร้อมเหตผุลความจ าเป็นที่
ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
พร้อมกับแนบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อประกอบการ
พิจารณาทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไข
หน่วยงานต้องให้รีบด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งกองคลัง
เขตพื้นท่ีต้องท าการติดตาม 
เอกสารให้ครบถ้วน 

1 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
2 วัน 

(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความการ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอร์มฯ 
- ข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดรายการ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบพร้อมกับแนบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาท้ังนี้กรณีที่
มีการแก้ไขหน่วยงานต้องให้รีบ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขให้แล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด พร้อมท้ัง
กองคลังเขตพื้นท่ีต้องท าการ
ติดตาม เอกสารให้ครบถ้วน 

1 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
2 วัน 

(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความการ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอร์มฯ 
- ข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

   
 
 

   

เร่ิมต้น 

เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างป ี

                                
เสนอเพื่อพิจารณา 

 เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

                                
เสนอเพื่อพิจารณา 

 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

4 รอง
อธิการบดี

ประจ าวิทยา
เขต/เขต

พื้นที ่

 
 
 
 

- รองอธิการบดี/คณบดี พิจารณา 
จัดส่งค าเสนอของบประมาณ
เพิ่มเตมิระหวา่งปีมายังกอง
นโยบายและแผน 

15 นาที - บันทึกข้อความการ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอร์มฯ 
- ข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

5 มหาวิทยาลยั  
 
 
 
 

- พิจารณาค าเสนอขอเพิ่มเติม
ระหว่างปีของเขตพื้นท่ี 

7 วัน - บันทึกข้อความการ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอร์มฯ 
- บันทึกข้อความการ
จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเตมิ 

   
 
 

   
จบ 

ด าเนินการตามกระบวนของบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่างป ี

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

                                
เสนอเพื่อพิจารณา 

 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 
(กรณีงบประมาณอยู่ในอ านาจอธิการบดี) 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.091 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นแนวทางในการขออนุมัติงบด าเนินงานเพิ่มเติมระหว่างป ี
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละของการไดร้ับอนุมัติงบประมาณเพิม่เตมิ (ร้อยละ20) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อน าเสนอต่อไปยังผู้อ านวยการ

ส านักงานวิทยาเขตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอไปยังอธิการบดี 
ค าจ ากัดความ        งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของหน่วยงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้

งบประมาณจริง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน โดยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความจ าเป็นก่อนหลังตาม
ยุทธศาสตร์ของการใช้งบประมาณ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  อธิการบดี/รองอธิการบดี : พิจารณา และมอบกองนโยบายและแผนด าเนินการแจ้งจัดสรรลงสู่หน่วยงานและมอบกองคลังโอน
เงินให้หน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน : ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบพร้อมกับแนบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไขหน่วยงานต้องให้รีบด าเนิน การปรุบปรุงแก้ไขให้แล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งกองคลังเขตพื้นที่ต้องท าการติดตาม เอกสารให้ครบถ้วน  และบันทึกยอดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมให้หน่วยงาน 
กองคลัง : ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบพร้อมกับแนบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไขหน่วยงานต้องให้รีบด าเนินการปรุบปรุงแก้ไขให้ แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด พร้อมท้ังกองคลังเขตพื้นท่ีต้องท าการติดตามเอกสารให้ครบถ้วน และจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม
ให้หน่วยงาน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม และความจ าเป็นในการอนุมัติ 
หน่วยงานภายในเขตพื้นท่ี : หัวหน้าหน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารจัดสรรงบประมาณ 
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตาม แบบ สงป. 301 302 รายเดือน (ท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย) 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
2. แบบฟอร์มตามรูปแบบการจดัท าค าเสนอของบประมาณของเขตพื้นที่ 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้มเอกสารการวิเคราะห์ 
4. บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 

การขออนมุัติ
งบประมาณเพิ่มเติม

ระหว่างป ี

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

1 หัวหน้า
หน่วยงาน 

 
 
 
 

- หัวหน้าหน่วยงานเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี

ก่อนถึงวัน
ด าเนินงาน
อย่างน้อย 
15 วัน 

- บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มตาม
รูปแบบการจดัท าค า
เสนอของบประมาณ
ของเขตพื้นท่ี 

2 แผนกสาร
บรรณของ
เขตพื้นท่ี 

 
 
 
 

- รับเอกสารการขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
เสนอต่อในงานท่ีเกี่ยวข้อง 

15 นาที - บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มตาม
รูปแบบการจดัท าค า
เสนอของบประมาณ
ของเขตพื้นท่ี 

3 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม และ
ความจ าเป็นในการอนุมัต ิ

3 วัน  บันทึกข้อความการ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอร์มตาม
รูปแบบการจดัท าค า
เสนอของบประมาณ
ของเขตพื้นท่ี 

4 กองคลัง  
 
 
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดรายการ
ในการเบิก จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบพร้อมกับแนบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาท้ังนี้กรณีที่
มีการแก้ไขหน่วยงานต้องให้รีบ
ด าเนินการปรุบปรุงแกไ้ขให้แล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด พร้อมท้ัง
กองคลังเขตพื้นท่ีต้องท าการ
ติดตาม เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- ข้อมูล
ประกอบการ
วิเคราะห์พร้อม
เอกสารการ
วิเคราะห ์

   
 
 

   

เร่ิมต้น 

เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างป ี

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

                                
เสนอเพื่อพิจารณา 

 

รับเอกสารเสนอขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่างปี  

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

   

5 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบรายละเอียดรายการ
ในการเบิก จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบพร้อมกับแนบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาท้ังนี้กรณีที่
มีการแก้ไขหน่วยงานต้องให้รีบ
ด าเนิน การปรุบปรุงแก้ไขให้แล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด พร้อมท้ัง
กองคลังเขตพื้นท่ีต้องท าการ
ติดตาม เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 

6 อธิการบดี/
รอง

อธิการบด ี

 
 
 
 
 

- รองอธิการบดี/คณบดี พิจารณา 
และมอบกองนโยบายและแผน
ด าเนินการแจ้งจัดสรรลงสู่
หน่วยงานและมอบกองคลังโอน
เงินให้หน่วยงาน 

15 นาที 
 

- บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 

7 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 

- บันทึกยอดการจัดสรร
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิเพิ่มเติม
ให้หน่วยงาน 

1 วัน - บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- ข้อมูล
ประกอบการ
วิเคราะห์พร้อม
เอกสารการ
วิเคราะห ์

8 กองคลัง  
 
 

- จัดสรรงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมัติ
เพิ่มเตมิให้หน่วยงาน 

1 วัน - บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- บันทึกข้อความ
การจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

9 หัวหน้า
หน่วยงาน 

 
 
 

- หน่วยงานด าเนินงานหลังจาก
ได้รับอนมุัติเรียบร้อยแล้ว 

ตามวันเวลา
ที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานท่ีได้รับ

อนุมัต ิ

- บันทึกข้อความ
การขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 

   
 

   

1 

                                
เสนอเพื่อพิจารณา 

 อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

จบ 

บันทึกยอดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้
หน่วยงาน 

จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงาน 

ด าเนินงาน 

                                
เสนอเพื่อพิจารณา 

 เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.092 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึงสีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตามการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
3. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการตดิตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการน าข้อมลูการวิเคราะหค์่าสาธารณูปโภคมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ (ร้อยละ100) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑท์ี่กอง

นโยบายและก าหนด 
2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่ออธิการบดี/รอง
อธิการบดี 

ค าจ ากัดความ        สาธารณูปโภค คือ บริการสาธารณะที่จัดท าเพื่ออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 
เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดินรถประจ าทาง โทรศัพท์ ไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  กองนโยบายและแผน : บันทึกข้อมูล จัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค จัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ารวจข้อมูลการใช้ค่าสาธารณูปโภค 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ และท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมูล และจัดส่งข้อมูลมายังกองนโยบายและ
แผน 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อจัดท าข้อมูล 

2. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.01) 
3. ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค 
4. ข้อมูลการใช้น้ าประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท,์ ไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต 
5. รายงานการวิเคราะห์คา่สาธารณูปโภค 
6. หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
7. บันทึกแจ้งหน่วยงาน 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 
การจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค 

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

 
 

  

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 
 
 

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และท าหนังสือขอความอนเุคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 วัน 
 

- บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าข้อมูล 
- แบบฟอร์มจัดเก็บข้อ
มูลค่าสาธารณูปโภค
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.01) 

2 หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ  

- ส ารวจข้อมูลการใช้ค่า
สาธารณูปโภค 
 
 

5 วัน - ข้อมูลค่า
สาธารณูปโภค 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
- ตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 

 2 วัน - ข้อมูลมูลค่า
สาธารณูปโภค 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - จัดส่งข้อมูลมายังกองนโยบาย
และแผน 

 1 วัน - ข้อมูลตาม
แบบฟอร์มจัดเกบ็ข้อ
มูลค่าสาธารณูปโภค
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.01) 

5 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 - บันทึก/วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการ
ประมวลผล 

5 วัน - ข้อมูลการใช้
น้ าประปา, ไฟฟ้า, 
โทรศัพท,์ ไปรษณีย์
และอินเตอร์เน็ต 

    
 
 

  

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพร้อม 
จัดส่งข้อมูล 

ตรวจสอบ วิเคราะห์/สังเคราะห์ ขอ้มูล
ก่อนด าเนินการจัดส่ง 

เร่ิมต้น 

ด าเนินการจัดส่งข้อมูล 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 กองนโยบาย
และแผน 

 - จัดท ารายงานการวเิคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค 

5 วัน - รายงานการ
วิเคราะหค์่า
สาธารณูปโภค 

7 อธิการบดี/
รอง

อธิการบด ี

  - พิจารณารายงานการวิเคราะห์คา่
สาธารณูปโภค 

2 วัน - รายงานการ
วิเคราะหค์่า
สาธารณูปโภค 
- หนังสือขออนุญาต
เผยแพร่ข้อมลูบน
เว็บไซต์ของกอง
นโยบายและแผน 
- บันทึกแจ้งหน่วยงาน 

8 กองนโยบาย
และแผน 

 - ออกแบบและจัดท ารูปเลม่ และ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

10 วัน - รายงานการ
วิเคราะหค์่า
สาธารณูปโภค 
- บันทึกข้อความแจ้ง
หน่วยงาน 

      

เสนอเพื่อพิจารณา 

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร ่

 จบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

จัดท ารายงาน 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ภาระงาน

สอนของอาจารย ์
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.093 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึงสีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการน าข้อมลูการวิเคราะหค์่าภาระงานสอนของอาจารยม์าใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ (ร้อยละ100) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กองนโยบายและ

ก าหนด 
2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่ออธิการบดี/รอง
อธิการบดี 

ค าจ ากัดความ       ภาระงานสอน คือ จ านวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอน ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน และภาระงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  อธิการบดี/รองอธิการบดี : พิจารณารายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ 
กองนโยบายและแผน : บันทึกข้อมูล จัดท ารายงาน จัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ารวจข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย ์
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งข้อมูลมายังกอง
นโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อจัดท าข้อมูล 

2. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมลูภาระงานสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก (ส.02) 
3. ข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ 
4. รายงานการวิเคราะหภ์าระงานสอนของอาจารย ์
5. บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงาน 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 
การจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ภาระ

งานสอนของอาจารย ์

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

 
 

  

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และท าหนังสือขอความอนเุคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 วัน - บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
ข้อมูล 
- แบบฟอร์มจัดเก็บ
ข้อมูลภาระงานสอน
ของอาจารย์
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.02) 

2 หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
- ส ารวจข้อมูลภาระงานสอนของ
อาจารย ์
 
 

5 วัน  - ข้อมูลภาระงาน
สอนของอาจารย ์

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
- ตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 

2 วัน - ข้อมูลภาระงาน
สอนของอาจารย ์

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - จัดส่งข้อมูลมายังกองนโยบาย
และแผน 

1 วัน - ข้อมูลแบบฟอร์ม
จัดเก็บข้อมลูภาระ
งานสอนของ
อาจารย์ 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.02) 

5 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 

 - บันทึก/วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการ
ประมวลผล 

5 วัน - ข้อมูลภาระงาน
สอนของอาจารย ์

 
 
 

     

เร่ิมต้น 

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพร้อม 
จัดส่งข้อมูล 

ตรวจสอบ วิเคราะห์/สังเคราะห์ ขอ้มูล
ก่อนด าเนินการจัดส่ง 

ด าเนินการจัดส่งข้อมูล 

รวบรวม/วิเคราะหข์้อมูล 

1 



      
 

 
      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      

 

256 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

6 กองนโยบาย
และแผน 

 - จัดท ารายงานการวเิคราะห์ภาระ
งานสอนของอาจารย ์

5 วัน - รายงานการ
วิเคราะหภ์าระงาน
สอนของอาจารย ์

7 อธิการบดี/
รอง

อธิการบด ี

  - พิจารณารายงานการวิเคราะห์
ภาระงานสอนของอาจารย ์
 
 
 
 

2 วัน - รายงานการ
วิเคราะหภ์าระงาน
สอนของอาจารย ์
 

8 กองนโยบาย
และแผน 

 - ออกแบบและจัดท ารูปเลม่ และ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

10 วัน - รายงานการ
วิเคราะหภ์าระงาน
สอนของอาจารย ์
- บันทึกข้อความ
แจ้งหน่วยงาน 

      

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร ่

จบ 

จัดท ารายงาน 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.094 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึงสีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการน าข้อมูลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ (ร้อยละ100) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กองนโยบายและ

ก าหนด 
2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่ออธิการบดี/รอง
อธิการบดี 

ค าจ ากัดความ  อาคารเรียน คือ อาคารที่ใช้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ประกอบด้วยห้องเรียนและห้อง
พิเศษ 
ห้องเรียน คือ ห้องที่ใช้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  อธิการบดี/รองอธิการบดี : พิจารณารายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีอาคาร 
กองนโยบายและแผน : รวบรวมข้อมูลเพื่อการประมวลผล จัดท ารูปเล่ม และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ารวจการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีของแต่ละอาคาร 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งข้อมูลมายังกอง
นโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าข้อมูล 

2. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลอาคารเรียน, อาคารปฏิบัติงาน, โรงฝึกงาน, โรงจอดรถ, หอพัก, บ้านพักอาคารประกอบอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.03) 
3. ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที ่
4. รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีอาคาร 
5. หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
6. บันทึกแจ้งหน่วยงาน 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 
การจัดท ารายงาน

การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้

พื้นที่อาคาร 

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

   
 

 
 

  

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 
 
 

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลมา
วิเคราะห ์
- ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 วัน - บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมลู
ส่งให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
ข้อมูล 
 - แบบฟอร์มจัดเก็บ
ข้อมูลอาคารเรียน, 
อาคารปฏิบตัิงาน, โรง
ฝึกงาน, โรงจอดรถ, 
หอพัก, บ้านพักอาคาร
ประกอบอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก (ส.
03) 

2 หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
 

 
- ส ารวจการใช้ประโยชน์พื้นที่
ของแต่ละอาคาร 

5 วัน - ข้อมูลตามอาคารเรยีน, 
อาคารปฏิบตัิงาน, โรง
ฝึกงาน, โรงจอดรถ, 
หอพัก, บ้านพักอาคาร
ประกอบอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก (ส.
03) 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
- ตรวจสอบและสังเคราะห์
ข้อมูล 

2 วัน - ข้อมูลตามอาคารเรยีน, 
อาคารปฏิบตัิงาน, โรง
ฝึกงาน, โรงจอดรถ, 
หอพัก, บ้านพักอาคาร
ประกอบอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก (ส.
03) 

  
 

 

   

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์

เร่ิมต้น 

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพร้อม 
จัดส่งข้อมูล 

ตรวจสอบ วิเคราะห์/สังเคราะห์ ขอ้มูล
ก่อนด าเนินการจัดส่ง 

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
 
 

- จัดส่งข้อมูลมายังกองนโยบาย
และแผน 

1 วัน - แบบฟอร์มจัดเก็บ
ข้อมูลอาคารเรียน 
อาคารปฏิบตัิงาน โรง
ฝึกงาน โรงจอดรถ 
หอพักบ้านพักอาคาร
ประกอบอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.03) 

5 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 
 

- รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ประมวลผล 
 
 
 

5 วัน - ข้อมูลการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ี 

 
6 

 
กองนโยบาย

และแผน 

 - จัดท ารายงานการวเิคราะห์การ
ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีอาคาร 
 
 

 
5 วัน 

- รายงานการ
วิเคราะหป์ระสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี
อาคาร 

 
 
 
7 

 
 
 

อธิการบดี/
รอง

อธิการบด ี

  
 

- พิจารณารายงานการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี
อาคาร 
 
 
 
 

 
 
 

2 วัน 

- รายงานการ
วิเคราะหป์ระสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี
อาคาร 
 - หนังสือขออนุญาต
เผยแพร่ข้อมลูบน
เว็บไซต์ของกอง
นโยบายและแผน 
 - บันทึกแจ้ง
หน่วยงาน 

 
8 

 
กองนโยบาย

และแผน 

 - ออกแบบและจัดท ารูปเลม่ และ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
10 วัน 

- รายงานการ
วิเคราะหป์ระสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี
อาคาร 

      

ด าเนินการจัดส่งข้อมูล 

รวบรวม/วิเคราะหข์้อมูล 

จัดท ารายงาน 

เสนอเพื่อพิจารณา 

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร ่

จบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

1 



      
 

 
      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      

 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรวบรวมฐานข้อมูลในเรื่องข้อมูลสถติิ

นักศึกษา 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.095 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึงสีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการน าข้อมูลสถิตินักศึกษามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ (ร้อยละ100) 
ขอบเขตงาน 1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตินักศึกษา โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กองนโยบายและก าหนด 

2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่อกองนโยบายและ
แผน 

ค าจ ากัดความ   - 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  กองนโยบายและแผน : : รวบรวม บันทึกข้อมูล และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ารวจข้อมูลนักศึกษา 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งข้อมูลมายังกอง
นโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อจัดท าข้อมูล 

2. แบบฟอร์มรายงานผลข้อมูลสถิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.04) 
3. จัดเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 

การรวบรวม
ฐานข้อมูลในเรื่อง

ข้อมูลสถิตินักศึกษา 

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

 
 

  

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลมา
วิเคราะห์ และท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมลูส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 วัน - บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าข้อมูล 
- แบบฟอร์มรายงาน
ผลข้อมลูสถติินักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.04) 

2 หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
- ส ารวจข้อมูลนักศึกษา  

5 วัน 
- ข้อมูลตาม 
แบบฟอร์มรายงานผล
ข้อมูลสถิตินักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.04) 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
- ตรวจสอบและสังเคราะห์
ข้อมูลนักศึกษา 
 
 

2 วัน - ข้อมูลสถิตินักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.04) 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - จัดส่งข้อมูลนักศึกษามายังกอง
นโยบายและแผน 

1 วัน - แบบฟอร์มรายงาน
ผลข้อมลูสถติินักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.04) 

5 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 

 - บันทึก/วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการ
ประมวลผล 
 

5 วัน - จัดเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 

6 กองนโยบาย
และแผน 

 

 - รวบรวมข้อมูลนักศึกษา และ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

5 วัน - จัดเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 

   
 
 

   

เร่ิมต้น 

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพร้อม 
จัดส่งข้อมูล 

ตรวจสอบ วิเคราะห์/สังเคราะห์ ขอ้มูล
ก่อนด าเนินการจัดส่ง 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ด าเนินการจัดส่งข้อมูล 

จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 

 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรวบรวมฐานข้อมูลในเรื่องโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.096 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึงสีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการน าข้อมลูโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ (ร้อยละ100) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กอง

นโยบายและก าหนด 
2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่อกองนโยบายและ
แผน 

ค าจ ากัดความ  - 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  กองนโยบายและแผน : : รวบรวม บันทึกข้อมูล และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ารวจโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งข้อมูลมายังกอง
นโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อจัดท าข้อมูล 

2. แบบฟอร์มโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.05) 
3. จัดเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมลู 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 

การรวบรวม
ฐานข้อมูลในเรื่อง
โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่โดด
เด่น 

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

 
 

  

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลมา
วิเคราะห์ และท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมลูส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 วัน - บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าข้อมูล 

2 หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
- ส ารวจโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 

5 วัน - บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าข้อมูล 
- แบบฟอร์มโครงการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่โดด
เด่นของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.05) 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
- ตรวจสอบและสังเคราะห์
ข้อมูล 

2 วัน - ข้อมูลโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
โดดเด่นของ
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.05) 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - จัดส่งข้อมูลโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น มายัง
กองนโยบายและแผน 

1 วัน - แบบฟอร์มโครงการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่โดด
เด่นของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.05) 

5 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 

 - บันทึก/วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการ
ประมวลผล 
 

5 วัน - จัดเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 

   
 
 

   

เร่ิมต้น 

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพร้อม 
จัดส่งข้อมูล 

ตรวจสอบ วิเคราะห์/สังเคราะห์ ขอ้มูล
ก่อนด าเนินการจัดส่ง 

ด าเนินการจัดส่งข้อมูล 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

   

6 กองนโยบาย
และแผน 

 

 - รวบรวมข้อมูลโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 

5 วัน - จัดเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 

      

จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 

 

จบ 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การรวบรวมฐานข้อมูลในเรื่องบรกิาร
วิชาการที่โดดเด่น 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.097 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึงสีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการน าข้อมลูบริการวิชาการที่โดดเด่นมาใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ (ร้อยละ100) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบริการวิชาการที่โดดเด่น โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กองนโยบายและก าหนด 

2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่อกองนโยบายและ
แผน 

ค าจ ากัดความ  - 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  กองนโยบายและแผน : : รวบรวม บันทึกข้อมูล และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ารวจข้อมูลบริการวิชาการที่โดดเด่น 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งข้อมูลมายังกอง
นโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อจัดท าข้อมูล 

2. แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการที่โดดเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.06) 
3. จัดเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 

การรวบรวม
ฐานข้อมูลในเรื่อง

บริการวิชาการที่โดด
เด่น 

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

 
 

  

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และท าหนังสือขอความอนเุคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 วัน - บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าข้อมูล 

2 หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
- ส ารวจข้อมูลบริการวิชาการที่
โดดเด่น 

5 วัน - บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าข้อมูล 
 - แบบฟอร์มโครงการ
บริการวิชาการที่โดด
เด่น ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.06) 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
- ตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมูล 2 วัน - ข้อมูลโครงการ

บริการวิชาการที่โดด
เด่น ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.06) 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - จัดส่งข้อมูลบริการวิชาการที่โดด
เด่น มายังกองนโยบายและแผน 

1 วัน - แบบฟอร์มโครงการ
บริการวิชาการที่โดด
เด่น ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.06) 

5 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 

 - บันทึก/วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการ
ประมวลผล 
 

5 วัน - จัดเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 

6 กองนโยบาย
และแผน 

 

 - รวบรวมข้อมูลบริการวิชาการที่
โดดเด่น และเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 

5 วัน - จัดเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 

   
 
 

   

เร่ิมต้น 

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพร้อม 
จัดส่งข้อมูล 

ตรวจสอบ วิเคราะห์/สังเคราะห์ ขอ้มูล
ก่อนด าเนินการจัดส่ง 

ด าเนินการจัดส่งข้อมูล 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 

 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรวบรวมฐานข้อมูลในเรื่องวิจัยที่โดดเด่น 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.098 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.ณสพร  บรรทัดจันทร์ 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย : นางล าพึงสีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ ได้มีสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 
2. เพื่อติดตาม ประเมินผล และน าผลการติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละการน าข้อมลูวิจัยทีโ่ดดเด่นมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ (รอ้ยละ100) 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลวิจัยทีโ่ดดเด่น โดยมีรูปแบบเนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กองนโยบายและก าหนด 

2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเสนอต่อกองนโยบายและ
แผน 

ค าจ ากัดความ  - 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  กองนโยบายและแผน : : รวบรวม บันทึกข้อมูล และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ารวจข้อมูลวิจัยที่โดดเด่น 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นที่ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งข้อมูลมายังกอง
นโยบายและแผน 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อจัดท าข้อมูล 

2. แบบฟอร์มผลงานวิจยัที่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.07) 
3. จัดเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมลู 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
บันทึกข้อความ เรื่อง 

การรวบรวม
ฐานข้อมูลในเรื่อง

วิจัยที่โดดเด่น 

งานนโยบายและ
แผนพื้นท่ี 

ห้องเอกสารงาน
นโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 
 

 
 

  

1 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่
 

 - ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และท าหนังสือขอความอนเุคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 วัน - บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าข้อมูล 

 
2 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
- ส ารวจข้อมูลวจิัยที่โดดเด่น 5 วัน - บันทึกข้อความขอ

ความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าข้อมูล 
- แบบฟอร์ม
ผลงานวิจัยท่ีดเีด่น 
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.07) 

3 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 
- ตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมูล
วิจัยที่โดดเด่น 
 
 

2 วัน - ข้อมูลผลงานวิจัยท่ี
ดีเด่น ของ
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.07) 

4 งานนโยบาย
และแผนเขต

พื้นที ่

 - จัดส่งข้อมูลวิจัยทีโ่ดดเด่น มายัง
กองนโยบายและแผน 

1 วัน - แบบฟอร์ม
ผลงานวิจัยท่ีดเีด่น 
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ส.07) 

5 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 

 - บันทึก/วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการ
ประมวลผล 
 

5 วัน - จัดเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 

6 กองนโยบาย
และแผน 

 

 - รวบรวมข้อมูลวิจยัที่โดดเด่น 
และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ภายใน/ผู้เกี่ยวข้อง 

5 วัน - จัดเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 

   
 
 

   

เร่ิมต้น 

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์

รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพร้อม 
จัดส่งข้อมูล 

ตรวจสอบ วิเคราะห์/สังเคราะห์ ขอ้มูล
ก่อนด าเนินการจัดส่ง 

ด าเนินการจัดส่งข้อมูล 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

 

จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 

 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกประกันคุณภาพ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดการความรู ้
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.099 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวธญัณัฐ  ค าศร ี
ควบคุมโดน : นางสาวศิริวลัย วรรณโต 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 
  

 แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ในหน่วยงานทุกระดับ 
2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ส าหรับการท างาน 
3. เพื่อน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
4. เพื่อรักษาองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญไม่ให้หายไปจากหน่วยงานและสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  มีแนวปฏิบัติที่ดีอยา่งน้อง 1 เรื่อง 

 
ขอบเขตงาน  1. ก าหนดประเด็นความรู้/จัดประชุมและด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน 

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้/แผนการด าเนินงาน 
3. รวบรวมองค์ความรู้/จัดท าบล็อกการจัดการความรู้/ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
4. รายงานผลการจัดการความรู้ต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย/ก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
ค าจ ากัดความ  การจัดการความรู้ หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อให้คนที่ต้องการใช้ความรู้ ได้รับความรู้ที่ต้องการใช้ ในเวลาที่ต้องการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท างาน 
กระบวนการของ ก.พ.ร. 7 หมายถึง การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การ
ประมวลและกลั่นกรอง การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ 
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ ได้แก่ หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในต ารา อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล 
หรือภายในตัวบคุคลทีส่ั่งสมกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู ้
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

นางสาวธัญณัฐ  ค าศรี ผู้ปฏิบัติงาน  
คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
 

เอกสารอ้างอิง  1. การบริหารการจดัการความรูร้ะบบราชการ (ก.พ.ร.) 
2. ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก เรื่อง การจดัการความรู้ 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แผนการจัดการความรู้ 

2. แบบสรุปองค์ความรู้ 
3. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
4. แบบติดตามการในความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
เอกสารบันทึก - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 คณะกรรม 
การการ
จัดการ
ความรู ้

 - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้
ของหน่วยงาน 
- จัดประชุมระดับสมองเพื่อ
ก าหนดประเด็นความรู้ที่
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อสรุปเป็น 
Knowledge Mapping 
- ส ารวจความต้องการการ
จัดการความรู้จากบคุลากรสาย
สนับสนุนของหน่วยงาน 
- คัดเลือกประเด็นทีส่ าคัญมา
จัดท าการจดัการความรู้ เช่น 
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน 

1 สัปดาห ์ รายงานการประชุม 

2 คณะกรรม 
การการ
จัดการ
ความรู ้

 - ก าหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในประเด็นที่
ก าหนดไว้ในแผน 
- น าความรู้ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละ
บุคคลมาพดูคุยมาแลกเปลี่ยน
ความรู้โดยจัดประชุมและ
สรุปผลข้อมลูประเด็นส าคญั 
- เชิญผู้มีประสบการณ์/
เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอกแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

6 เดือน แผนการจดัการความรู ้

      

เร่ิม 

1 

การค้นหาความรู้ 

การสร้างและแสวงหาความรู ้
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

  - ค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
อื่ น  ๆ  เ ช่ น  อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต 
เอกสาร การสัมภาษณ์พูดคุย
กับบุคคลที่มีประสบการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอก ศึกษาดู
งาน ฯลฯ 

  

3 คณะกรรม 
การการ
จัดการ
ความรู ้

 - การจัดเก็บความรู้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
บุคลากรที่มคีวามรูห้รือ
ประสบการณ์ในรูปของ
เอกสาร  
- สรุปความรู้และน าความรู้ที่
ได้จากบุคลากรแต่ละบุคคลมา
จัดหมวดหมู่ ก าหนดเป็น
ประเด็นขบวนการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ เช่น การวางแผน การ
จัดระบบงาน และน ามาจัดท า
เป็นระบบ สารบญั หัวข้อเรื่อง 
จัดกลุ่มข้อมลูเพื่อความสะดวก
ในการสืบค้น โดยจัดท าเป็น 
บล็อก KM /Facebook/Website  

จัดไว้ใน
ระบบครั้งละ 

1-2 วัน 

 

4 คณะกรรม 
การการ
จัดการ
ความรู ้

 - ประชุมเพื่อกลั่นกรองความรู้
จากการแชร์ความรู้ใน บล็อก  

- ถอดความรู้โดยการ
วิเคราะห/์สังเคราะห์ความรู้ที่
ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดท าเป็นเอกสารสรุปความรู้
ที่ได้จากการเรยีนรู้ทุกครั้ง โดย
จัดท ารูปแบบของเอกสารเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยเป็นการ
จัดระบบข้อมูลเพื่อใหผู้้อื่น
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

1 สัปดาห ์ แบบสรุปองค์ความรู ้

 
 

     

1 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

2 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

5 คณะกรรม 
การการ
จัดการ
ความรู ้

 - จัดท าหนังสือแจ้งเวียน ให้ทุก
คนได้รบัทราบข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
- น าเอกสารสรุปความรู้ขึ้น
เผยแพรผ่่านเว็บไซตเ์พื่อเปิด
โอกาสให้กลุม่เป้าหมาย
สามารถรับรู้ข้อมลูรวมทั้งให้
บุคคลภายนอกเข้าถึงแหล่ง
ความรู้และน าไปใช้ 

2 ช่ัวโมง  

6 คณะกรรม 
การการ
จัดการ
ความรู ้

 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานจาก
บุคลากรที่น าองค์ความรู้ไปใช้ 
โดยจดัเป็นกิจกรรม CPC KM 

DAY นิทรรศการ โดยมสีิ่งจูงใจ
หรือรางวัลส าหรบัแนวปฏิบัติที่
ดี 
- จัดท าเอกสารหรือ
แหล่งข้อมูลความรู้ เผยแพร่
ความรู้ให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและหน่วยงาน
ภายนอกอ่ืน 

1-2 วัน คู่มือองค์ความรู ้
 

7 คณะกรรม 
การการ
จัดการ
ความรู ้

 - จัดท าคู่มือการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน หรือ 
ตามองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการตก
ผลึกจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
- ติดตามผลการน าองค์ความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานบุคลากร
ภายในและหน่วยงานภายนอก 

1-2 วัน แบบติดตามการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 
 

      

2 

การเข้าถึงความรู ้

การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู ้

จบ 

การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู ้
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การประกันคณุภาพ 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.100 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวธญัณัฐ  ค าศร ี
ควบคุมโดน : นางสาวศิริวลัย วรรณโต 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 
  

 แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกท่ีได้ก าหนดไว้ 
2. เพื่อให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเองและน าไปสู่กับก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
3. เพื่อให้ทราบทุกแข็ง จุดทีค่วรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง 
4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มันใจว่าหน่วยงานสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ 
5. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมสนับสนุนการจัดการหน่วยงานในแนวทางที่

เหมาะสม 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ผลการตรวจประเมิน 3.51 คะแนน 
ขอบเขตงาน  1. จัดท าแผนการท าเนินงานการประกันคุณภาพ 

2. ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ ก าหนดเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพทุกเดือน 
4. ติดตามผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ 
6. เตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ เตรียมสถานท่ีส าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน 
7. เตรียมประสานงานกับทีมคณะกรรมการประกันคุณภาพ รายงานผลการตรวจประเมินต่อมหาวิทยาลัย 
8. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมตรวจประเมินเพื่อ

พัฒนาคุณภาพในรอบปีการศึกษาถัดไป/ตั้งงบประมาณเพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพ 
ค าจ ากัดความ  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการปฏบิัติภารกิจหลกัอย่างเป็นระบบตามแบบแผนท่ีก าหนด

ไว้โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment) จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีวัดระบบและกระบวนการผลติ ผลผลติ
และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
การด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว้ในแผนไปด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย 
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดี
ยิ่งข้ึน 
การสรุปผลการด าเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อให้ทราบถึงผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพหรือไม่ 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบตัิงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนวา่ต้องท าอะไรบ้างเพื่อใหไ้ด้ผลออกมาตามทีต่้องการ 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธี
อื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสมัพันธ์
เชื่อมโยงกัน 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การประกันคณุภาพ 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.100 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวธญัณัฐ  ค าศร ี
ควบคุมโดน : นางสาวศิริวลัย วรรณโต 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 
  

 แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ต่อ) กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การหน่วยงาน
หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
กรรมการตรวจประเมิน หมายถึง กรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ท่ีมีผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 
รายงานการประเมินตนเอง หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมด 
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ส่วนส าคัญของหน่วยงาน ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
หน่วยงาน จุดอ่อนจุดแข็ง ตารางวิเคราะห์คุณภาพการประเมินระดับหน่วยงาน  รายการหลักฐาน เกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
SOP คือ เอกสารที่แนะน าวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีทิศทางเดียวกัน
ทั้งหมด โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละแผนก 
เพื่อให้เกิดผลจริงที่ปฏิบัติได้ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

ผู้อ านวยการ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
นางสาวธัญณัฐ  ค าศรี ผู้ปฏิบัติงาน  
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

เอกสารอ้างอิง 1. กฎกระทรวงการประกันคณุภาพ พ.ศ. 2561 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การประกันคุณภาพ 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1. แบบผู้ก ากับติดตามและผู้รับผิดตามตัวช้ีวัด/แบบก าหนดเป้าหมาย 
2. แบบติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 

เอกสารบันทึก - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - น าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา
พิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนใดบ้าง 
- พิจารณาบุคลากรที่จะเข้า
มาร่วมเป็นคณะกรรมการโดย
พิจารณาจากโครงสร้าง
หน่วยงาน ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อเสนอต่อ
ผู้อ านวยการพิจารณาลงนาม 
- จัดท าส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- จัดส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยลงนามใน
แบบรับทราบค าสั่งภายหลัง
การรับส าเนาค าสั่ง 

1-2 วัน ค าสั่ง 

2 คณะกรรม 
การงาน
ประกัน
คุณภาพ 

 ร่วมกันจัดท าร่างแผนประกัน
คุณภาพประจ าปี ท้ังนี้ แผน
ประกันคณุภาพประกอบด้วย 
กิจกรรม/ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ได้แผนงาน
ประจ าปี  

1-2 ช่ัวโมง รายงานการประชุม 

3 ผู้อ านวยการ  ผู้อ านวยการพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนประกัน
คุณภาพประจ าป ี
- หากเห็นชอบลงนามในแผน
ประกันคณุภาพประจ าป ี
- หากไม่เห็นชอบท าใหม ่

20 นาที  

      

เร่ิม 

1 

จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและแจ้งเวียน 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท ารา่งแผนการ
ประกันคุณภาพประจ าป ี

พิจารณา 

ไม่ลงนาม 

ลงนาม 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

4 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - จัดท าหนังสือแจ้งเวียนแผน
ประกันคณุภาพประจ าปเีสนอ
ผู้อ านวยการลงนาม 
- จัดท าส าเนาหนังสือแจ้งเวียน
และแผนประกันคณุภาพ
ประจ าป ี
- จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนและ
แผนประกันคุณภาพประจ าปี
ให้กับผู้เกี่ยวข้องพร้อมให้ลง
นามรับเอกสารเป็นหลักฐาน 
และน าเผยแพรบ่นเว็บไซต ์

30 นาที แผนประกันคุณภาพ 

5 
 

บุคลากรของ
ส านักงานฯ 

 - ผู้รับผดิชอบด าเนินการตาม
แผนประกันคุณภาพประจ าป ี
- รวบรวมเอกสารหลักฐานจาก
การด าเนินงานจดัเก็บไว้ให้เป็น
ระบบ 
- จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามรายไตรมาสให้
แผนกประกันคณุภาพ 
- กรณีที่ผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ 
ผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการ
วิเคราะหห์าสาเหตุแนว
ทางการแก้ไขและป้องกัน 
เสนอแผนกประกันคณุภาพ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 

     

1 

แจ้งเวียนแผนประกันคุณภาพประจ าปี 

ด าเนินการตามแผนประกันคุณภาพประจ าปี 

2 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

6 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ/
ผู้อ านวยการ 

 จัดท ารายละเอียดเอกสาร
ประกันคุณภาพโดยศึกษา
เกณฑ์การประเมินในแต่ละตัว
บ่งชี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- รายการหลักฐาน 
- ผู้รับผดิชอบรายการหลักฐาน 
- กรอบระยะเวลาของรายการ
หลักฐาน  
จัดท าแผนการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วย 
- ตัวบ่งช้ีที่ต้องรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ี 
- ระยะเวลาในการรายงานผล
การด าเนินงาน 
จัดท าหนังสือแจ้งเวียน
เอกสารประกันคุณภาพ และ
เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- จัดท าส าเนาหนังสือแจ้งเวียน
รายละเอียดเอกสารประกัน
คุณภาพและแผนรายงานผล
การด าเนินงาน 
- แจ้งเวียนรายละเอียดเอกสาร
ประกันคณุภาพและแผน
รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องโดยใหล้งนามรบั
เอกสารไว้เป็นหลักฐาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 

     

2 

วางแผนรวบรวมเอกสารประกันคุณภาพ 

3 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

7 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - ศึกษารายละเอียดเอกสาร
ประกันคณุภาพและแผนการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดท าเอกสารประกัน
คุณภาพใหส้อดคล้องกับงาน
จริงทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่
เกิดจากการท างานปกติและ
เป็นปัจจุบัน 
- จัดเก็บเอกสารโดยมีการให้
รหัสเอกสารทีส่อดคล้องกับท่ี
แผนกประกันคณุภาพก าหนด
โดยจดัเก็บเอกสารเรียงตาม
รหัสเอกสารและวันท่ีของ
เอกสาร 
- รวบรวมเอกสารที่จัดเก็บเพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาทีไ่ด้ก าหนดไว ้
- ตรวจสอบการจัดส่งเอกสาร
ประกันคณุภาพว่าเป็นไปตาม
แผนการรายงานผลการ
ด าเนินงานหรือไม ่
- กรณีที่แผนก/งานไม่จดัส่ง
เอกสารตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดให้ติดตามให้จดัส่ง 
- รวบรวมเอกสารตาม
รายละเอียดเอกสารประกัน
คุณภาพทีไ่ด้ก าหนดไว้โดย
จัดเรยีงเอกสารตามรหัส
เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งช้ี 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 

     

3 

จัดท า จัดเก็บ และรวบรวมเอกสารการประกัน
คุณภาพ 

4 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

8 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรเพื่อให้เข้าใจวิธีการ
จัดท ารางานการประเมิน
ตนเอง  
- มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบ
ตามตัวบ่งช้ีน าหลักฐานทีไ่ด้
ตรวจสอบแล้วไปเขียนเป็น
รายงานประเมินตนเอง 
- รวบรวมรายงานการประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งช้ีที่
ผู้รับผิดชอบไดจ้ัดท า 
- ประชุมกับผู้รบัผิดชอบตัว
บ่งช้ีเพื่อทบทวนผลการ
ด าเนินงานท่ีผู้รบัผิดชอบได้
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองในส่วนของรายละเอียด
ผลการด าเนินงานกับรายการ
หลักฐาน 
- กรณีที่การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองกับรายงาน
หลักฐานถูกต้องและสอดคล้อง
กันตลอดจนเนื้อหาท่ีเขียนผล
การด าเนินงานสามารถสื่อให้
ผู้อ่านรายงานผลการ
ด าเนินงานแล้วรวบรวมจดัเก็บ
และบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าไดผ้่านการตรวจสอบ
แล้ว 

10 วัน รายงานการประเมิน
ตนเอง 

 
 

     

4 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

5 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

8 (ต่อ2) 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - กรณีที่การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองกับรายงาน
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่
สอดคล้องกับหลักฐานหรือการ
เขียนผลการด าเนินงานไม่สื่อ
ให้ผู้อ่านรายงานผลการ
ด าเนินงานเข้าใจหรือรับรู้ถึงผล
การด าเนินงานให้แผนก
ประกันคณุภาพและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีร่วมกัน
ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง/
สอดคล้องหรือสื่อให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานก่อนแล้วจึง
รวบรวมจดัเก็บและบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่าไดผ้่านการ
ตรวจสอบแล้ว 
แผนกประกันคณุภาพจัดท า
เล่มรายงานการประเมินตนเอง
ประกอบด้วย 
- ค าน า เป็นส่วนท่ีอธิบายถึง
รายละเอียดวา่รายงานการ
ประเมินตนเองท าข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์อะไร มี
รายละเอียดอะไรบ้างใน
รายงานพอสังเขปและกล่าว
ขอบคุณผู้เกีย่วข้อที่ให้ความ
ร่วมมือในการจดัท าและเสนอ
ให้ผู้อ านวยการลงนาม ซึ่งค า
น านี้จะท าหลังสุดเมื่อทุกส่วน
ของรายงานเรียบร้อยแล้ว 

  

 
 

     

5 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

6 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

8 (ต่อ3) 
 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - บทสรุปผู้บริหารในส่วนน้ีจะ
อธิบายถึงประวัติของ
หน่วยงานพอสังเขป สรุปผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีว่า
ผลการประเมินเป็นอย่างไร ได้
คะแนนเท่าไหร่และได้ระดับ
คุณภาพอะไรในแต่ละตัวบ่งช้ี
และสรุปจดุเด่นและจดุที่ควร
พัฒนาในมุมมองของ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้บทสรปุ
ผู้บริหารจะจดัท าภายหลังท า
บทที่ 1 – 3 เรียบร้อยแล้ว 
- บทที่ 1 ส่วนน า 
ประกอบด้วยช่ือหน่วยงานท่ีตั้ง
และประวัติความเป็นมาของ
หน่วยงาน, ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร สมรรถนะหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของ
หน่วยงาน, โครงสร้างของ
หน่วยงาน, ข้อมูลพื้นฐานด้าน
บุคลากร, ข้อมลูพื้นฐานด้าน
งบประมาณ อาคารสถานท่ี
และทรัพยากรอื่น, อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ ผลการ
ด าเนินงานการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินปีท่ีผ่านมา 

  

 
 

     

6 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

7 
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ล าดับที ่

 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนภูมิสายงาน  
(Flowchart) 

 
ขั้นตอน/วิธกีารด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

     

8 (ต่อ4) 
 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - บทที่ 2 ส่วนส าคัญผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในบทที่ 
2 น้ีจะน าผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านการประชุมร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบ แล้วมาจดัท าเข้า
แบบฟอร์มที่ส านักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
ก าหนดไว ้
- บทที่ 3 สรุปผลการ
ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพโดยเป็นการน าผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีมาท า
การวิเคราะหผ์ลการประเมิน
ตนเองเป็นภาพรวมและสรุป
จุดเด่นและจดุที่ควรพัฒนาราย
องค์ประกอบ 
- รวบรวมรายงานการประเมิน
ตนเองพร้อมรายการหลักฐาน
ต่าง ๆ จัดเก็บในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
- จัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการเพื่อประชุม
พิจารณารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอผู้อ านวนการลง
นาม 
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
แผ่นซีดไีฟล์รายงานการ
ประเมินตนเองให้
คณะกรรมการก่อนการประชุม
อย่างน้อย 7 วัน 

  

 
 

     

7 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

8 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

9 
 

คณะกรรมา
กรประกัน
คุณภาพ 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงาน
ประเมินตนเอง 
- หากถูกต้องรวบรวมจัดท า
ต้นฉบับเสนอผู้อ านวยการลง
นามในค าน าและจัดท าหนังสือ
ส่งเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองให้ส านักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
- หากไม่ถูกต้องให้ผู้รบัผิดชอบ
ตัวบ่งช้ีร่วมกับแผนกประกัน
คุณภาพปรับแก้ร่วมกัน 

1 ช่ัวโมง  

10 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - ตรวจสอบบัญชรีายชื่อ
ประธานผูต้รวจประเมินและ
กรรมการประเมินจาก
ฐานข้อมูลผู้ประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
- คัดเลือกประธานและ
กรรมการประเมินร่วมกับ
ผู้อ านวยการพร้อมก าหนดวัน
ประเมินคร่าวๆ ตามปฏิทิน
การตรวจประเมินท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

1 ช่ัวโมง  

 
 

     

8 

ตรวจสอบ 

ครบถ้วน/ถกูต้อง 

ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 

9 

เสนอรายชื่อผู้ประเมินและวันประเมินคุณภาพไป
ยังมหาวิทยาลยั 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

10  
(ต่อ2) 

 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

     - โทรศัพท์ประสานการตรวจ
ประเมินกบัประธาน
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพโดยแจ้งรายละเอียด
ข้อมูลหน่วยงานเบื้องต้นแนว
การตรวจและวันท่ีประเมินที่
ก าหนดไว้คร่าวๆ หากประธาน
ประเมินปฏิเสธให้ประสาน
ประธานในล าดับถัดมาจนกว่า
จะไดป้ระธานประเมิน ท้ังนี้
ก าหนดวันท่ีประเมินอาจ
ปรับเปลีย่นตามความสะดวก
ของประธานประเมินแตต่้องไม่
เกิดปฏิทินการตรวจประเมินท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดไว ้
- โทรศัพท์ประสาน
คณะกรรมการประเมินโดยแจ้ง
รายละเอียดข้อมูลหน่วยงาน
เบื้องต้น แนวทางการตรวจ
และวันท่ีประเมินตลอดจนผู้ที่
จะมาเป็นประธานประเมินให้
ทราบ ท้ังนี้ประสาน
คณะกรรมการประเมิน
ตามล าดับที่คัดเลือกไว้จนกว่า
จะได้กรรมการประเมิน
ตามล าดับที่คัดเลือกไว้จนกว่า
จะได้กรรมการครบตามจ านวน
ที่ต้องการ 

  

 
 

     

9 

เสนอรายชื่อผู้ประเมินและวันประเมินคุณภาพไป
ยังมหาวิทยาลยั 

10 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

10  
(ต่อ3) 

 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - จัดท าหนังสือแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประเมินใหส้ านักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเสนอ
ผู้อ านวยการลงนามโดย
รายละเอียดทีต่้องแจ้ง
ประกอบด้วย รายนาม
ประธานผู้ประเมินคณุภาพ
รายนามกรรมการประเมิน
คุณภาพ วันท่ีจะท าการ
ประเมินคุณภาพ 
- จัดส่งหนังสือแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการประเมินส านักงาน
ประกันคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั 

  

11 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - รับค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพและก าหนดประเมิน
คุณภาพจากมหาวิทยาลัย 
- จัดท าหนังสือเชิญประธาน
และกรรมการการประเมิน
คุณภาพประจ าปเีสนอต่อ
ผู้อ านวยการลงนาม 
- จัดท าส าเนารายงานประเมิน
ตนเอง 
- จัดส่งหนังสือเชิญพร้อม
รายงานการประเมินตนเอง 
ก าหนดการให้ประธานและ
คณะกรรมการการประเมิน 

10 นาที  

 
 

     

10 

เสนอรายชื่อผู้ประเมินและวันประเมินคุณภาพไป
ยังมหาวิทยาลยั 

รับค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในและก าหนดการประเมินคุณภาพ 

11 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

12 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ/
บุคลากร 

 - จัดท าหนังสือเชิญบุคลากร
เข้าประชุมเพื่อเตรยีมวันการ
ประเมินเสนอต่อผู้อ านวยการ
ลงนาม 
- จัดท าส าเนาหนังสือเชิญ
ประชุมแจ้งเวียนให้บุคลากร
ทุกคนเข้าร่วมประชุม 
- ประชุมเตรียมการรับประเมิน
คุณภาพโดย  
- มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบแต่
ละตัวบ่งช้ีจัดเตรยีมเอกสาร
และเตรียมตอบค าถามกับผู้
ประเมินคุณภาพ 
- มอบหมายบุคลากรในการ
จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์/
โสตทัศนูปกรณ์ในการรับการ
ตรวจประเมิน 
- มอบหมายบุคลากรในการ
จัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร
กลางวันและเครื่องดื่มต่าง ๆ  
- มอบหมายบุคลากรในการ
จัดเตรียมสถานท่ีต่าง ๆ ที่
ผู้ตรวจประเมินต้องการตรวจ
เยี่ยม 
- มอบหมายบุคลากรในการ
จัดเตรียมยานพาหนะในการ
รับส่งผู้ประเมิน 
- มอบหมายบุคลากรเกีย่วกับ
พิธีกรเปิด-ปิด และวีดีทัศนผ์ล
การด าเนินงานท่ีผ่านมา 

1-2 ช่ัวโมง  

 
 

     

11 

ประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณภาพ 

12 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

13 
 

ผู้อ านวยการ
/หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ/
บุคลากร 

 - บุคลากรที่รับมอบหมาย
จัดเตรียมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยประสานกับแผนก
ประกันคณุภาพ 
- แผนกประกันคณุภาพ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
การเตรียมการรับการประเมิน
คุณภาพก่อนวันตรวจประเมิน
อย่างน้อย 3 วัน 
- แผนกประกันคณุภาพ
จัดเตรียมเอกสารการน าเสนอ
ผลการประเมินตนเองประจ าปี
พร้อมประวตัิความเป็นมาให้ผู้
ประเมินรับทราบ เมื่อจัดท า
เรียบร้อยแล้วให้มอบและชี้แจง
ให้กับผู้อ านวยการเพื่อเตรยีม
น าเสนอในวันตรวจประเมิน 
ทั้งนี้ผู้อ านวยการอาจมีการ
ปรับเปลีย่นให้การน าเสนอต่อ
ผู้ประเมินได้ตามความ
เหมาะสม 
- เตรียมคูม่ือ, เลม่ SAR, 
บันทึกภาคสนาม, ไฟลต์รวจ
ประเมิน, ไฟลร์ายงานผลการ
ตรวจประเมิน 
- แฟ้มรายการหลักฐาน 
- ค ากล่าวเปิด-ปิด การตรวจ 
- ใบเสร็จรับงานผู้ตรวจ 
- วิดิทัศน์เปิดงาน 

1-2 วัน  

 
 

     

12 

เตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

13 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
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เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

14 
 

ผู้อ านวยการ
/หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ/
บุคลากร 

 - ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับ
คณะผู้ประเมินคณุภาพ 
น าเสนอประวัติและภาพรวม
ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
- ประธานคณะกรรมการ
แนะน าผู้ประเมินช้ีแจง
ก าหนดการประเมินและแนว
ทางการประเมินให้ทราบ 
- การตอบข้อซักถามระหว่าง
ทีมผู้ประเมินและบุคลากรใน
ประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
- ผู้รับผดิชอบช้ีแจงผลการ
ด าเนินงานน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน รายการหลักฐาน
ให้คณะกรรมการประเมินและ
ตอบข้อซักถามของผู้ประเมิน 
- น าผู้ประเมินเยีย่มชมสถานท่ี
ต่าง ๆ หากผู้ประเมินต้องการ 
- จัดเตรยีมบุคลากรเพื่อเขา้รับ
การสัมภาษณต์ามทีผู่้ประเมิน
ต้องการ 
- ประธานและกรรมการ
ประเมินน าเสนอผลการ
ประเมิน 
- ทีมผู้ประเมินตอบข้อซักถาม  
- ประธานกรรมการประเมิน
มอบผลการตรวจประเมิน
คุณภาพให้กับผู้อ านวยการ 

1 วัน - SAR 
- บันทึกภาคสนาม 
- รายงานผลการตรวจ
ประเมิน 

 
 

     

13 

ประเมินคุณภาพภายใน 

14 



      
 

 
 

289      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 
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15 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - แผนกประกันคณุภาพน าผล
การประเมินคณุภาพจาก
ผู้อ านวยการมาพิจารณา
ปรับแก้ไขเล่มรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้สอดคล้องกับ
ผลการตรวจประเมินผล
คุณภาพภายใน 
- แผนกประกันคณุภาพน าเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง
เสนอต่อผู้อ านวยการลงนามใน
ค าน า 

1 ช่ัวโมง  

16 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - จัดท าส าเนาเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง และจัดท า
ส าเนาไฟล์เล่มรายงานการ
ประเมินตนเองลงบนแผ่น CD 
– จัดท าส าเนาผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
- น าไฟล์แสกนรายการ
หลักฐานลงบนแผ่น CD 
- จัดท าหนังสือส่งรายงานผล
การประเมินตนเองเสนอ
ผู้อ านวยการลงนาม 
- น าเอกสารส่งส านักงาน
ประกันคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั  
- น าเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองมาสแกนและผลการ
ด าเนินงาน รายการหลักฐาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส านักงานวิทยาเขต 

1 วัน  

 
 

     

14 

น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรบัปรุง
รายงานการประเมินตนเอง 

รายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย
และน าเผยแพรบ่นเว็บไซต ์

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การบริหารความเสี่ยง 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งผ.101 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นางสาวธญัณัฐ  ค าศร ี
ควบคุมโดน : นางสาวศิริวลัย วรรณโต 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 
  

 แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ 
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
3. เพื่อให้หน่วยงานสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
4. เพื่อให้หน่วยงานมีผลการด าเนินงานบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนไว้ 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละ 80 ท่ีสามารถด าเนินการจดัการบรหิารความเสี่ยงไดต้ามแผน 
ขอบเขตงาน  1. ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ให้ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานท้ังปัจจัยภายในและภายนอก 

2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
3. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย/ก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ค าจ ากัดความ  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  และจะส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลเุป้าหมาย
ตามภารกิจหลักท่ีก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้
ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุ
ที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสยีหายที่จะเกดิขึ้นหากเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

นางสาวธัญณัฐ  ค าศรี ผู้ปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เอกสารอ้างอิง  1. ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

2. การพัฒนาการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) ก.พ.ร. 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. ตารางระดับความเสี่ยง 

2. แผนบริหารความเสี่ยง ERM1 
3. แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง 
4. แบบ ปค.5 

เอกสารบันทึก - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 - วัตถุประสงค์ระดับส านักงาน
วิทยาเขตฯ เป็นวตัถุประสงค์
ของการด าเนินงานในภาพรวม
ของส านักงานวิทยาเขตฯ โดย
ให้มีความสอดคล้องกับวิสยั
ทัศนพันธกิจ และทิศทางการ
ด าเนินงานตามทีไ่ดร้ะบไุว้ใน
แผนกลยุทธ์ส านักงานวิทยา
เขตฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- วัตถุประสงค์ระดับงาน/
แผนก หรือ โครงการ/กิจกรรม 
เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในระดับของงาน/
แผนก หรือ โครงการ/กิจกรรม
โดยให้มีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของงาน/แผนก หรือ
วัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องมี
ความสอดคล้องและสนับสนุน
กับวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานในระดับภาพรวม
ของส านักงานวิทยาเขตฯ  
- วัตถุประสงค์ระดับ
กระบวนการ เป็นวตัถุประสงค์
ของแต่ละขั้นตอนหลักท่ี
ตอบสนองให้การด าเนินงาน
ของแต่ละโครงการ/กจิกรรม 
บรรลตุามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

1-2 วัน รายงานการประชุม 
 

      

เร่ิม 

1 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 
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2 คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 ค้นหาและระบุความเสี่ยงท่ี
อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่
บรรลผุลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ 
จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยงซึ่งก็คือ
สาเหตุที่ท าใหเกิดความเสีย่ง
แนวทางในการระบุความเสี่ยง 
แนวทางการระบุปัจจยัเสีย่ง 
- พิจารณาถึงผลที่เกิดจะขึ้น
จากความเสี่ยง 
- พิจารณาเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในทางที่ตรงกันข้าม
กับวัตถุประสงค์ เช่น  ความ
เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
“โครงการ/กจิกรรมไม่บรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนฯ 
- น าหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ ได้แก่ ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ การมสี่วนร่วม 
ความโปร่งใส การตอบสนอง 
ภาระรับผดิชอบ นิติธรรม การ
กระจายอ านาจ มุ่งเน้นฉันทา
มติ และความเสมอภาค 
- ปัจจัยเสี่ยงท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร 
- พิจารณาแตล่ะวตัถุประสงค์ 
แล้วหาความเสี่ยงท่ีอาจส่งผล
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1-2 วัน  

    
 

  

1 

การระบุความเส่ียง 

2 
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3 คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐาน 
     ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ใน
การประเมินความเสีย่ง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับของความ
เสี่ยง (Risk Matrix) โดย
ก าหนดเกณฑ์ของในการ
ประเมินของโครงการ/กิจกรรม
ขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดได้ท้ังใน
เชิงปริมาณและคณุภาพ ขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงานและลักษณะของผล
จากการด าเนินงานโดยเกณฑ์
ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หน่วยงานท่ีมีข้อมูลตัวเลข 
หรือจ านวนมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ส าหรับหน่วยงานที่มี
ข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่
สามารถระบเุป็นตัวเลขหรือ
จ านวนเงินท่ีชัดเจนได้  

1-2 วัน แผนบริหารความเสี่ยง
ERM 1 

 
 

     

2 

การประเมินความเส่ียง 

3 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

3 (ต่อ) คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 
 

ก า รป ร ะ เ มิ น โ อก าสแล ะ
ผลกระทบของความเสี่ยง 
     เป็นการน าความเสีย่งและ
ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยทีร่ะบุ
ไว้มาประเมินโอกาส 
(Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสีย่ง  ต่าง ๆ 
และประเมินระดับความรุนแรง
หรือมูลคา่ความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง 
เพื่อให้เห็นถึงระดับของความ
เสี่ยงท่ีแตกตา่งกัน ท าให้
สามารถก าหนดการควบคุม
ความเสีย่งได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
วางแผนและจดัสรรทรัพยากร
ได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือ
เวลาที่มีจ ากดั โดยอาศัย
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
ขั้นตอนในการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง 
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ใน
การเกิดเหตุการณต์่าง ๆ  
(Likelihood) ว่ามโีอกาส/
ความถี ่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด 

  

 
 

     

3 

4 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

3 (ต่อ) คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 - พิจารณาความรุนแรงของ
ผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) ที่มีผลต่อส านักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสยีหายเพียงใด ตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     เมื่อพิจารณาโอกาส/
ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 
(Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแล้ว ให้น าผลทีไ่ด้มา
พิจารณาความสมัพันธ์ระหวา่ง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภู
วนารถ/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ว่าก่อให้เกดิระดับ
ของความเสี่ยงในระดับใด 

  

 
 

     

4 

5 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

3 (ต่อ) คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 การจัดล าดับความเสี่ยง 
     เมื่อได้ค่าระดับความเสีย่ง
แล้ว น ามาจัดล าดบัความ
รุนแรงของความเสีย่งท่ีมี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน/ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในแตล่ะ
สาเหตุของความเสีย่งท่ีส าคัญ
ให้เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบ
ของความเสี่ยง (Impact) ที่
ประเมินได้ โดยจดัเรยีงล าดบั
จากระดบัสูงมาก สูง ปาน
กลาง น้อย และเลือกความ
เสี่ยงท่ีมีระดับสูงมากและสูงมา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

  

4 
 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 การประเมินกิจกรรมที่ก าหนด
ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
ควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัย
เสี่ยงท่ีมผีลกระทบต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค์ของ
ส านักงาน/หน่วยงาน ซึ่ง
กิจกรรมการควบคุมดังกล่าว 
หมายถึง กระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะท าให้
มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแตล่ะ
กิจกรรมไดด้ าเนินการ 
สอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ  

1-2 วัน แบบติดตามการบริหาร
ความเสีย่ง 

   
 

   

5 

การประเมินมาตรการควบคุม 

6 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

4 (ต่อ) 
 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 หลังจากประเมินความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือการวเิคราะห์
การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้มี
การจัดการควบคุมเพื่อช่วยลด
ความเสีย่งไว้อย่างไร รวมทั้ง
พิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่
ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น ไดม้ีการ
น ามาปฏิบตัิด้วยหรือไม่และ
ได้ผลเป็นอยา่งไร 
วิธีการประเมินมาตร คือ 
พิจารณาปจัจัยเสี่ยงท่ีประเมิน
แล้วว่ามีระดับความเสีย่งอยู่ใน
ระดับสูงมากหรือสูง และเมื่อ
จัดล าดับความเสี่ยงแล้วเป็น
ความเสีย่งท่ีอยู่ในล าดับต้น ๆ 
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงน้ัน
สามารถส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
- น าเอาปัจจัยเสี่ยงท่ีอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูงมาก และ
หรือสูง มาก าหนดวิธีการการ
ควบคุมที่ควรมี เพื่อป้องกัน 
หรือลดความเสี่ยง  
- พิจารณาหรือประเมินว่าใน
ปัจจุบันความเสี่ยง มีการ
ควบคุมอยู่แล้วหรือไม ่
- ถ้ามีการควบคุมอยู่แล้ว ให้
ประเมินต่อไปว่าการควบคุม
นั้นได้ผลตามความต้องการอยู่
หรือไม่    

  

 
 

     

6 

7 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

5 
 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

      เป็นการน ากลยุทธ์ 
มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้
ปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสทีจ่ะเกดิ
ความเสีย่ง หรือลดความ
เสียหายของผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมม่ี
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ง 
หรือท่ีมีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 
และน ามาวางแผนจัดการความ
เสี่ยง  
     เมื่อทราบความเสีย่งท่ียัง
เหลืออยู่จากการประเมินความ
เสี่ยงและการประเมินการ
ควบคุมแล้ว พบว่ามีกิจกรรม
ควบคุมที่ยังไม่ท าให้ความเสี่ยง
ลดลงไปไดจ้นเป็นท่ีน่าพอใจ
หรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลือ
อยู่ น ากิจกรรมควบคุมนั้นมา
ก าหนดเป็นวิธีการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อใช้ในการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงต่อไป เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 
ใหม้ีการประเมินผลการบรหิาร
ความเสีย่งในรอบแผนต่อไป  

1 วัน แบบรายงานความเสี่ยง
ที่เหลืออยู ่

 
 

     

7 

การบริหาร/จัดการความเส่ียง 

8 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขัน้ตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 

     

6 
 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 เป็นการรายงานผลการ
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ
ความเสีย่งว่ายังมีความเสี่ยงท่ี
ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายัง
เหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมี
วิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน
อย่างไร เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รับทราบ รวมทั้งหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของส านักงานวิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถในส่วนท่ี
เกี่ยวของ และส านักงานวิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถจะมีการ
ก ากับติดตามให้มีการน า
แผนการบริหารความเสี่ยงไป
ใช้ปฏิบัติควบคู่ไปกับการ
ด าเนินงานตามปกติด้วย 

1 วัน แบบ ปค. 5 

7 คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 
 

เป็นการตดิตามผลหลังจากได้
ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่งแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า
แผนการบริหารความเสี่ยงน้ัน
มีประสิทธิภาพ ท้ังสาเหตุของ
ความเสีย่งท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ วิธีการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการควบคุม มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผลคือ 

1 วัน รายงานการประชุม 

 
 

     

8 

การรายงาน 

การติดตามและประเมินผล 

9 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

7 (ต่อ) คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสีย่ง
และการ
ควบคุม
ภายใน 

 - เป็นการประเมินคุณภาพและ
ความ เหมาะสมกับวิ ธี ก า ร
จั ดการความเสี่ ยง  รวมทั้ ง
ติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไป
แล้วว่าบรรลุผลของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม่ 
- เป็นการติดตามความคืบหน้า
ของมาตรการควบคุมที่การท า
เ พิ่ ม เ ติ ม ว่ า แล้ ว เ ส ร็ จ ต าม
ก าหนดหรือไม่  สามารถลด
โอกาสหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้หรือไม่ โดยพิจารณา
ดูว่า วิธีการจัดการความเสี่ยง
ใ ด มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก็ ใ ห้
ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการใด
ควรปรับเปลี่ยน และน าผลการ
ติดตามไปรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบตามแบบรายงานที่ ได้
จัดท า โดยก าหนดติดตามผล
รอบ 6 เดือน, 9 เดือนและ 12 
เดือน (ไตรมาสที่ 2,3 และ 4) 
ซึ่ งการติดตามมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และในการรายงาน
น อก จ า ก จ ะ ร า ย ง า น ต า ม
แบบฟอร์มที่ก าหนดแล้วยังมี
ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ตามปกติด้วย 

  

   
 

   

9 

จบ 



 

งานพฒันานักศึกษา 

ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกกีฬาและนันทนาการ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการอุปกรณ์กีฬา 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.102 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายสุวิทย ์สุขทอง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานพัฒนานกัศึกษา 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานวิทยา
เขต 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1 . เ พื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค ว าม รู้  ค ว าม เ ข้ า ใ จ  ส าม า รถปฏิ บั ติ ง าน ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ร วด เ ร็ ว       
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเข้ารับต าแหน่งใหม่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อลดภาระหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ในการสอนงาน และลดขอ้ผิดพลาดในการปฏบิัติงาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการเบิกยืมวสัดุอุปกรณ์กีฬา 
 

ขอบเขตงาน  การให้บริการอุปกรณ์กีฬา การเข้าใช้สนามกีฬา ห้องออกก าลังกาย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และบุคคลภายนอก 
ค าจ ากัดความ  การให้บริการ หมายถึง การให้ยืม – คืน อุปกรณ์กีฬา การให้ใช้สนามกีฬา การให้ค าแนะน าในการออกก าลังกาย และการ

ให้ใช้เครื่องออกก าลังกาย 
อุปกรณ์กีฬา หมายถึง ไม้แบดมินตัน ไม้เทเบิลเทนนสิ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล และอื่นๆ 
สนามกฬีา หมายถึง สนามแบดมนิตัน สนามเทเบิลเทนนิส สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตซอล  
ห้องออกก าลังกาย หมายถึง สถานท่ีที่มีหลายรูปแบบให้เลือกการออกก าลังกาย โดยมีอุปกรณ์ไว้บริการ 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

นายสุวิทย์ สุขทอง  นักวิชาการศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  สถิติการใช้บริการ 

 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  

(Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 นักวิชาการ
ศึกษา 

 จั ด ท า แ ผ น / ก า ห น ด ก า ร
ให้บริการอุปกรณ์กีฬา 
-เขียนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาประจ าปี 
-ก าหนดระเบียบการยืม-คืน
อุปกรณ์กีฬา 

7 วัน  

2 นักวิชาการ
ศึกษา 

 รับความประสงค์การขอใช้
อุปกรณ์กีฬา 
-เขียนรายการอุปกรณ์กีฬาที่
จะขอใช้บริการ  
- ต ร ว จ ส อบ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
รายการอุปกรณ์ที่ยืม  
-แลกบัตรนักศึกษาหรือบัตร
ประจ าตัวอื่นท่ีมีรูป 
-กรณี ไม่มีบั ตร  ไม่ อนุญาต
ให้ยืมอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด 

5 นาที  

3 นักวิชาการ
ศึกษา 

 จัดอุปกรณ์กีฬา 
-น าอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้มาขอ
ใช้บริการ 
 

3 นาที  

4 นักวิชาการ
ศึกษา 

 รับคืนอุปกรณ์กีฬา 
-ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาที่เขียน
ยืมไป 
-ลงช่ือส่งอุปกรณ์คืน/รับบัตร
นักศึกษาคืน 

3 นาที  

5 นักวิชาการ
ศึกษา 

 ตรวจสอบสภาพ/ท าความ
สะอาด อุปกรณ์กีฬา 
-ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬา
หลังการใช้บริการ 
-ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์กีฬา
ให้พร้อมใช้บริการ 

1 วัน  

      

เร่ิม 

จัดท าแผน/ก าหนดการให้บริการ 

เขียนความประสงค์ขอ
ใช้บริการอุปกรณ์กีฬา 

จัดอุปกรณ์กีฬาให้กบัผู้ขอใช้บริการ 

รับคืนอุปกรณ์กีฬา 

1 

ตรวจสอบ/ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาที่ 
รับคืน 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 นักวิชาการ
ศึกษา 

 สรุปสถิติการใช้อุปกรณ์กีฬา 
-สรุปผลการใช้บริการอุปกรณ์
กีฬา ในแต่ละวัน เดือน ปี ตาม
ชนิดกีฬา  

15 วัน  

7 นักวิชาการ
ศึกษา 

 ประ เมิ นผลการ ให้ บริ การ
อุปกรณ์กีฬา 
-จัดท า/แจกแบบสอบถาม/
สรุปผลแบบการให้บริการ
อุปกรณ์กีฬา/มีกล่องรับแสดง
ความคิดเห็น 

1 เดือน  

8 นักวิชาการ
ศึกษา 

 น าผลประเมินไปปรับปรุง 
-น าผลการประเมินไปปรับปรุง
การให้บริการอุปกรณ์กีฬา
ต่อไป  
-น าเสนอหัวหน้างานทราบ 

3 วัน  

   
 
 

   

1 

สรุปสถิติการใช้อุปกรณ์กีฬา 

ประเมินผลการให้บริการอปุกรณ์กีฬา 

น าผลการประเมินผลการให้บรกิาร 
ไปปรับปรุงการบริการ 

จบ 



 
      

 
 
 

      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการห้องฟิตเนส 
 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.103 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายสุวิทย ์สุขทอง 
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานพัฒนานกัศึกษา 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานวิทยา
เขต 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบตังิานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเข้ารับต าแหน่งใหม่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มคีวามมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
3.เพื่อลดภาระหัวหนา้งาน เพื่อนรว่มงาน ในการสอนงาน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ร้อยละข้อผิดพลาดในการให้บริการห้องฟิตเนส 
 

ขอบเขตงาน  การให้บริการห้องฟิตเนส ให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก 
 

ค าจ ากัดความ  การให้บริการ หมายถึง การให้ค าปรึกษาในการออกก าลังกาย แนะน าการให้ใช้เครื่องออกก าลังกาย 
ห้องฟิตเนส หมายถึง สถานท่ีออกก าลังกาย มีเครื่องออกก าลังกายไว้ให้บริการ 
 

หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ  

นายสุวิทย์ สุขทอง นักวิชาการศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  สถิติการใช้บริการ 

 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 นักวิชาการ
ศึกษา 

 จั ด ท า แ ผ น / ก า ห น ด ก า ร
ให้บริการฟิตเนส 
- เขียนโครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกายประจ าปี 
- ก าหนดระเบียบการการเข้า
ใช้บริการฟิตเนส 

3 วัน  

2 นักวิชาการ
ศึกษา 

 เ ขี ยนความประสงค์ ขอใ ช้
บริการห้องฟิตเนส 
-รับความประสงค์การขอใช้ฟิต
เนส 
-อ่านระเบียบการเข้าใช้ฟิตเนส 
และปฏิบัติตาม 

3 นาที  

3 นักวิชาการ
ศึกษา 

 ตรวจสอบบตัรนักศึกษา 

-  ก ร ณี ไ ม่ มี บั ต ร นั กศึ กษา  
ไม่อนุญาตให้ใช้บริการฟิตเนส 
 

3 นาที  

4 นักวิชาการ
ศึกษา 

 บันทึกการใช้บริการฟิตเนส 
-ลงช่ือเข้าใช้บริการฟิตเนส 
 

3 นาที  

5 นักวิชาการ
ศึกษา 

 
 
 

ตรวจสอบสภาพ/ท าความ
สะอาด เครื่องอออกก าลังกาย 
-ท าความสะอาดเครื่องออก
ก าลังกายหลังการใช้บริการ 
-ตรวจเช็คสภาพเครื่องออก
ก าลังกายให้พร้อมใช้บริการ 
-ส ารวจเครื่องออกก าลังกายที่
ช ารุด  

1 วัน  

      

จัดท าแผน/ก าหนดการให้บริการ 

เขียนความประสงค์ขอ
ใช้บริการห้องฟิตเนส 

ตรวจสอบบัตรนักศึกษา 

ลงชื่อเข้าใช้บริการฟิตเนส 

ตรวจสอบ/ท าความสะอาด  
เครื่องออกก าลังกาย 

1 

เร่ิม 



 
      

 
 
 

      SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

306 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 นักวิชาการ
ศึกษา 

 สรุปสถิติการใช้บริการฟิตเนส 
-สรุปผลการใช้บริการฟิตเนส 
ในแต่ละวัน เดือน ปี  

15 วัน  

7 นักวิชาการ
ศึกษา 

 ประเมินผลการให้บริการฟิต
เนส 
-จัดท า/แจกแบบสอบถาม/
สรุปผลแบบการให้บริการ 
ฟิตเนส มีกล่องรับแสดงความ
คิดเห็น 

30 วัน  

8 นักวิชาการ
ศึกษา 

 น าผลประเมินไปปรับปรุง 
-น าผลการประเมินไปปรับปรุง
การให้บริการฟิตเนสต่อไป  
-น าเสนอหัวหน้างานทราบ 

3 วัน  

      
จบ 

1 

สรุปสถิติการใช้ฟิตเนส 

ประเมินผลการให้บริการฟิตเนส 

น าผลการประเมินผลการให้บรกิาร 
ไปปรับปรุงการบริการ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกกิจการนักศึกษา 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.104 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาให้เป้นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อแนะน าให้ค าปรึกษาอ านวยความสะดวกและก ากับดูแลให้การด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและ

ภายนอกเป้นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษาและกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการของกิจกรรมนักศึกษาเริ่มตั้งแต่  

การวางแผน 
- จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นโยบาย และวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนานักศึกษา ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการด าเนินงานให้
บุคลากรในหน่วยได้รับทราบการด าเนินงานตามแผน 

ด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินงานตามกรอบปฏิทินกิจกรรมที่ระบุตามแผนพัฒนานักศึกษา 

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
- ได้ด าเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากสัมฤทธิผลในการด าเนินงานตามแผน ใช้วิธีด าเนินการประเมินโดย                         

ใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมจัดท ารายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่ม       
เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการน ารายงานการประเมินผลมาใช้ใน การปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

การปรับปรุงพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยน าเสนอเข้าคณะกรรมการ

พัฒนานากิจกรรมนักศึกษาและที่ประชุมงานพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในรอบปีการศึกษาถัดไป 
 

ค าจ ากัดความ       งานกิจการนักศึกษา หมายถึง งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระท าอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้นักสึกษาได้พัฒนา
ตนเอง ท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ  
     กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆที่ทางมหาวิทยาลัยฯจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการเรียน การสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมละพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
     นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
     การด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนไป
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
     การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดี
ยิ่งข้ึน 
     การสรุปผลการด าเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อให้ทราบถึงผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพหรือไม่ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.104 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1.1 แผนการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 

1.2 ปฏิทินการด าเนินงานงานกิจกรรมนักศึกษา 
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
1.4 รายงานการประชุม 
1.5 รายละเอียดช่องทางในการก ากับและตดิตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

 
เอกสารบันทึก: - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

1 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/
สโมสร

นักศึกษา 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
นักศึกษาพิจารณาอนุมัติ
โครงการน าเสนอต่อรอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
อาจารย์ที่ปรึกษาและสโมสร
นักศึกษาจัดท าปฏิทินประจ าป ี

7 วัน จัดท าแผนและปฏิทิน
กิจกรรมนักศึกษา 

2 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/
สโมสร

นักศึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน แผนการด าเนินงาน
และเอกสารโครงการ 

3 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/
สโมสร

นักศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
นักศึกษาแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินงานแตล่ะโครงการ 
 

3 วัน ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

4 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/
สโมสร

นักศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
นักศึกษา ด าเนินการประชุม
เพื่อรับทราบถึงหน้าท่ี 
 

1 วัน  

5 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/
สโมสร

นักศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
นักศึกษาจัดกิจกรรม
ด าเนินการตามแผนงานตาม
ปฏิทินประจ าป ี
 

1 ปี
การศึกษา 

 

      

เร่ิม 

เขียนโครงการ/กิจกรรม 

 

น าเสนอขออนุมัต ิ

 

ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

ตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

 

1 

ด าเนินงานตามปฏิทิน 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

6 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/
สโมสร

นักศึกษา 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
นักศึกษา ประเมินผลโครงการ
และน าเสนอผู้บริหารเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป 
 

7 วัน ผลสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

 
 
 

     

1 

จบ 

สรุปโครงการ/ประเมินผล/รายงาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.105 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวปาริชาต  คม 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรยีนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
2. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมคีวามชัดเจน

ของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
3. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรยีนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวชิาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนฯ       

มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
4. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรยีนหรือนักศึกษาที่เรยีนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  กระบวนการด าเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

1. ประชาสัมพันธ์การให้กู้ยืมเงิน กยศ. 
2. คัดกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมตามกองทุนก าหนด 
3. ให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้กู้ยืม ผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินให้กู้ยืม คุณค่าของเงิน

กู้ยืม หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการช าระคืนเงินกู้ยืม และ ผลการไม่ช าระคืนเงินกู้ยืม 
4. บันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม 
5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญากู้ยืม และแบบลงทะเบียน 
7. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน 
8. น าส่งสัญญากู้ยืม และแบบลงทะเบียนให้ธนาคาร 

 
ค าจ ากัดความ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หมายถึง กองทุนที่ส านักปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจนส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเพื่อให้ผู้ที่มีฐานะยากจนได้มีการศึกษาอย่างทัดเทียมกับผู้ที่มี ฐานะดี 

 
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายบริหารด าเนินงาน  อนุกรรมการและ

พิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ก ากับดูแลการด าเนินงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

 
กยศ. หมายถึง  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 
สถานศึกษา หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานพัฒนานักศึกษา หมายถึง  ผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการให้ กู้ยืมเงินแก่นักศึกษาและ     
การให้บริการให้กับผู้กู้ยืมเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา ก าหนด  
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.105 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวปาริชาต  คม 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ต่อ) คณะ หมายถึง เจ้าหน้าที่ประจ าคณะที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการให้กู้ยืมแก่นักศึกษา 
 

ผู้กู้ยืม หมายถึง นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึก ท่ีมีคุณสมบตัิ
ตามเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

 
ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่สถานศึกษาเรียก
เก็บ 
  
ค่าครองชีพ หมายถึง  ค่ารายเดือนที่นักศึกษาใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน               
ที่ธนาคารโอนเข้าบัญชีของนักศึกษา  

 
ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มีหน้าท่ี ในการรับผิดชอบการโอน
เงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพให้กับนักศึกษากู้ยืมเงิน 

 
ระบบ e-studentloan หมายถึง ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ส าหรับให้
นักศึกษา มหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าใช้งาน ในระบบ 
 
ผู้กู้ยืมรายเก่า หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มาแล้วระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา  

 
ผู้กู้ยืมรายใหม่ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม  เพื่อการศึกษา  
 
การจัดสรรวงเงิน หมายถึง การจัดสรรจ านวนเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับงบประมาณ จากกองทุน ท้ังรายเก่า และรายใหม่ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ นางสาวปาริชาต  คม          
    

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แบบค าขอกู้ยืมเงิน 
กยศ. 101 

แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

ห้องเอกสาร 
กองทุนฯ กยศ. กรอ. 

จนกว่าผู้ก้ยืม 
จะช าระหนีเ้สร็จสิ้น 

จัดเก็บแยกประเภท 
ผู้กู้ยืม ตามการศึกษา 

 

สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. 
แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

ห้องเอกสาร 
กองทุนฯ กยศ. กรอ. 

จนกว่าผู้กย้ืม 
จะช าระหนีเ้สร็จสิ้น 

บันทึกชุดเอกสาร 
ใบน าส่งสัญญา 

ชุดละไม่เกิน 25 ราย 
แยกประเภทธนาคาร 

เป็นปีการศึกษา 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.105 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวปาริชาต  คม 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารบันทึก (ต่อ)  ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

สัญยากูย้ืมเงิน กรอ. 
แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

ห้องเอกสาร 
กองทุนฯ กยศ. กรอ. 

จนกว่าผู้ก้ยืม 
จะช าระหนีเ้สร็จสิ้น 

บันทึกชุดเอกสาร 
ใบน าส่งสัญญา 

ชุดละไม่เกิน 25 ราย 
แยกประเภทธนาคาร 

เป็นปีการศึกษา 

แบบยืนยัน 
การลงทะเบยีน 

แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

ห้องเอกสาร 
กองทุนฯ กยศ. กรอ. 

จนกว่าผู้ก้ยืม 
จะช าระหนีเ้สร็จสิ้น 

บันทึกชุดเอกสาร 
ใบน าส่งชุดละไม่เกิน 

25 ราย 
แยกประเภทธนาคาร 

เป็นภาคเรียน  
เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญิติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

2. พระราชบัญญิติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง แก้ไข มาตรา 14 และ มาตรา 22 ตาม
ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3. พระราชบัญญิติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
4. กฎกระทรวง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินและการช าระหนี้คืน

กองทุน  ของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561 
5. กฏหมายและระเบียบ - ประกาศ พ.ศ. 2560 
6. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกาษหรือระดับช้ันการศึกษา 

หลักสูตรที่จะใช้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 
โครงสร้างพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ 1. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 101  แบบค าขอกู้ยืมเงิน 

2. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 102  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน 
3. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 103  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 103  หนังสือแจ้งผลอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
5. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 107  ใบน าส่งสัญญา 
6. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 107-1  ใบน าส่งเอกสารเพิ่มเติม 
7. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 108   แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 
8. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 109   แบบรายงานการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของผู้กู้ยืม 
9. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 110   แบบรายงานผลการศึกษา 
10. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 204   แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 
11. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 205   ใบแจ้งคืนเงิน กยศ. กรณีสถานศึกษาน าส่งเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
12. ฟอร์มค าขอกู้ยืม  กยศ. 206  รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเพื่อลดยอดหนี้ 
13. สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. 
14. แบบฟอร์มยืนยันการลงทะเบียนเรียนผู้กู้ยืม 
15. แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนาม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 

ผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 1. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา    
กยศ. ยื่นแบบค าขอกู้ผ่านระบบ  
E-studentloan                                
2. จัดท าประกาศ และ
ก าหนดการประจ าภาคเรียน 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมลูผ่าน
ช่องทาง Facebook   และ      
บอร์ดประชาสัมพันธ ์

30 วัน  
ก่อนระบบปิด  
 

 

2 

ผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 นักศึกษายื่นแบบค าขอกู้และ
เ อกส า รประกอบนั กศึ กษา
ด าเนินการบันทึกข้อมูลค าขอกู้
ผ่ า น ร ะบบ  E-  studentloan 
ตรวจสอบสถานะและพิมพ์แบบ 
ค าขอกู้  ส่ งแบบค าขอกู้ และ
เอกสารกับเจ้าหน้าที่กองทุน 
 
 

ด าเนินการให้
เสร็จสิ้นก่อน
ระบบปิด  
15 วัน  
 

 

3 

ผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่กองทุนด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
ประกอบค าขอกู้ยืม 
2. คณะกรรมการด าเนินการ
สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ขอกู้ยืม
ต า ม คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง  ก ย ศ . 
ป ร ะ ก า ศร าย ช่ื อ ผู้ ผ่ า นกา ร
คัดเลือก 

3 วัน  

4 

 

 
 
 

 
 

คั ด เ ลื อ ก ผู้ กู้ ยื ม เ งิ น  แ ล ะ      
บันทึกวงเงินกู้ยืมให้กับผู้กู้ยืม    
ที่ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบ    
E – studentloan 

1 วัน  

 
 

 
 

  
 

 

เริ่ม 

ประชาสัมพันธ์ให้นกัศึกษา กยศ. 
ยื่นแบบค าขอกู้ผ่านระบบ  

 E – studentloan 

นกัศกึษายื่นแบบค าขอกู้

และเอกสารประกอบ 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ยื่นเอกสาร 
ตรวจสอบหลักฐาน/ คัดเลือกผู้กูย้ืมเงิน 

บันทึกจัดสรรวงเงินกู้ยืม  
และประกาศรายชื่อผูกู้้ยืม 

ผ่านระบบ E – studentloan 
 

1 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

   
 

 
 
 

  

5 ผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 1. ผู้กู้ยืมด าเนินการบันทึก
ข้อมูลสญัญากุ้ยมืผ่านระบบ 
e-studentloan 
2. ผู้กู้ยืมด าเนินการลงนามใน
สัญญากู้ยืมต่อหน้าเจ้าหนา้ที่ 
ณ ท่ีว่าการอ าเภอ หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกองทุนของ
สถานศึกษา  

5 วัน  

6 ผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 
 
 

เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน และ
ตรวจสอบสัญญากู้ยืม         
ผ่านระบบ 

 
 
 

1 วัน  

7 ผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 
 
 
 

1.  ผู้กู้ยืมยืนยันการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ 
2. เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
การลงทะเบยีน และจดัท า
แบบยืนยันการลงทะเบียน
ประจ าภาคเรียน 

1 วัน  

8 ผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 สถานศึกษาตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลการลงทะเบยีน 
และจัดท าแบบยืนยันการ
ลงทะเบียนประจ าภาคเรียน 
ผ่านระบบ e- studentloan 

1 วัน  

9 ผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 1. จัดท าสรุปรายช่ือผู้ขอกู้ยืม
ประจ าภาค เรี ยนน า เสนอ
ผู้บริหารลงนาม   
2. น าส่งสัญญาให้กับธนาคาร 
 

3 วัน  

10 ผู้ปฏิบัติงาน 
กองทุน 

  
 
 
 
 
 

  

เสนอผู้อ านาจลงนาม 
น าส่งสัญญากับ ธ.กรุงไทย / ธ.อิสลาม 

 

ตรวจสอบสัญญาและ
ยืนยันข้อมูลผา่นระบบ  

E –studentloan 
 

ยืนยันการลงทะเบียน 
ผ่อนระบบ E – studentloan 

กู้ยืมบันทึกสัญญากูย้ืมเงิน  
ผ่านระบบ E – studentloan  

และจัดท าสัญญากู้ยืม  

อนุมัติการลงทะเบียน ส่งข้อมูลกู้ยืม 
ผ่านระบบ E – studentloan  

 

จบ 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ

ราชการทหาร 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.106 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดน : นายพิมขุ คนาจันทร ์
ควบคุมโดน : หวัหน้างานพัฒนา
นักศึกษา 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้นักศึกษาท่ีต้องการผ่อนผันการตรวจเข้ารับราชทหารได้รบัการยกเว้นในปีนั้น 
2. เพื่อให้นักศึกษามีเป้าหมายในการเรยีนหนังสือเป็นหลักก่อน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 

ขอบเขตงาน  1. ให้บริการแก่นักศึกษาที่ต้องการผันผ่อนตรวจรับราชการทางทหาร 
2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับสัสดีแตล่ะจังหวัด 
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆที่เกี่ยวข้อง 
4. ให้ค าแนะน าละหลักปฏบิัติในการผ่อนผัน 
 

ค าจ ากัดความ  ผ่อนผันการตรวจเข้ารับราชการทหาร หมายถึง ผู้ชายท่ีเข้าช่วงอายุ 20 ปี ตามกฏหมายก าหนด ท่ีประสงค์ขอผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหารประจ าปีนั้น 
 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

นายพิมุข คนาจันทร ์
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มค ารองการผ่อนผันวชิาทหาร 

2. สด.9 
3. สด.35 
4. หนังสือรับรองเป็นนักศึกษา 
5. ส าเนาบัตรประชาชน 
6. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
7. ส าเนาเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 
8. ส าเนา สด.10 (ถ้ามีกรณีเปลี่ยนภูมิล าเนาทหาร) 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำกำร
ด ำเนนิงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

  
 

    

1 เจ้ำหน้ำท่ี   ประชาสมัพันธ์ข้อมูลผา่นช่องทาง 
www.cpc.ac.th และFacebook 
งานพัฒนานักศึกษา,ป้ายประกาศ
ประชาสมัพันธ์ และเสียงตามสาย 

3 เดือน พ.ย.-
ม.ค. 

 

2 นักศึกษำ  นักศึกษาชายที่มีอายุ 20 ปี
บริบูรณ์ที่ไมไ่ดเ้รียนวิชาทหาร 
หรือ เรียนไม่จบนักศึกษาวิชา
ทหาร ปี 3  

3 เดือน พ.ย.-
ม.ค. 

 

3 เจ้ำหน้ำท่ี  ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารแนบค าร้องให้ครบถ้วน 
หากไม่ถูกต้องส่งคืนนักศึกษาเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้อง 

3 เดือน พ.ย.-
ม.ค. 

1. แบบฟอร์มค า
รองการผ่อนผัน
วิชาทหาร 
2. สด.9 
3. สด.35 
4. หนังสือรับรอง
เป็นนักศึกษา 
5. ส าเนาบัตร
ประชาชน 
6. ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 
7. ส าเนาเปลี่ยน
ช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 
8. ส าเนา สด.10 
(ถ้ามีกรณเีปลี่ยน
ภูมิล าเนาทหาร) 

4 นักศึกษำ  นักศึกษาส่งใบค าร้องและลงช่ือไว้
เป็นหลักฐาน 

3 เดือน พ.ย.-
ม.ค. 

 

      

เร่ิมต้น 

ประชาสัมพันธก์ าหนดการขอผอ่นผัน
การตรวจเลือกเขา้รับราชการทหาร

(เดือนตุลาคม – มกราคม) 

ยื่นค าร้องขอ 

ส่งคืน
นักศึกษา 

ลงชื่อ 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

1 

http://www.cpc.ac.th/
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

5 เจ้าหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีจัดเรียกเอกสารตาม
ภูมิล าเนาทหาร และ จดัพิมพ์
บัญชีรายชื่อ ,พิมพ์บัญชีงบหน้า
และพิมพ์หนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามภูมิล าเนาทหารของ
นักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร 

1-2 วัน  

6 เจ้าหน้าท่ี  1. ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร / 
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาลง
นามรับรองในบัญชีรายชื่อ 
2. น าส่งเอกสาร ผ่านแผนกสาร
บรรณเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
และลงบันทึกการออกเลขหนังสือ 

2-3 วัน  

7 เจ้าหน้าท่ี  1. แผนกสารบรรณน าส่งหนังสือ
พร้อมเอกสาร ผ่านทางไปรษณยี์ 
ไปยังสสัดีจังหวัด (จดหมาย ems 
หรือ ลงทะเบียน) 
2. แผนกสารบรรณน าส่งส าเนา
หนังสือท่ีลงนามเรียบร้อยแล้วคืน
ให้กับแผนกบริการฯ 

1 วัน  

8 เจ้าหน้าท่ี/
นักศึกษา 

 1. ประกาศรายชื่อ และ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ , เสียงตามสาย 
Facebook งานพัฒนานักศึกษา 
2. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและ
ล าดับเอกสาร แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อ
ขอรับหนังสืออนุมัติการขอผ่อน
ผันฯ 
3. นักศึกษาแสดงตัวตาม
หมายก าหนดการหมายเรียก 

1 วัน  

      

ส่งเร่ืองไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับผ่อน
ผัน พร้อมให้ส าเนาการผ่อน

ผัน 

 

จบ 

จัดพิมพ์รายชือ่และตรวจสอบเอกสาร
ก่อนน าเสนอ 

ผกท.ลงนามรับรองบัญชีราชชื่อและ 

เสนอรองอธิการบดีลงนาม 

1 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การควบคุมก ากับร้านค้าภายในวทิยาเขตฯ

และการจัดหารายได ้

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.107 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  
 

     เพื่อบริหารจัดการดูแลควบคุมการจัดจ าหน่ายอาหารภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้เป็นระบบประกอบด้วยการจัด
จ าหน่ายอาหารสวัสดิการร้านค้าโรงอาหารและน้ าดื่ม ทั้งนี้นอกจากเป็นการบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษา อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้มีอาหารและน้ าดื่มที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ราคาย่อมเยาว์ และมีบริโภคอย่าง
ต่อเนื่องยังเป็นการจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  ขอบเขต  

    กระบวนการด าเนินการของการควบคุมก ากับร้านค้าภายในวิทยาเขตฯและการจัดหารายได้เริ่มตั้งแต่  
การวางแผน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดจ าหน่ายอาหารภายในวิทยาเขตฯ เพื่อร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินการ           การ
ควบคุมก ากับร้านค้าภายในวิทยาเขตฯ ประจ าปีการศึกษา ตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของงานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการด าเนินงานให้บุคลากรใน
หน่วยได้รับทราบ 

 
 
การด าเนินงานตามแผน 

- ด าเนินการตามแผนคณะการควบคุมก ากับร้านค้าภายในวิทยาเขตฯและการจัดหารายได้ประจ าปีการศึกษา  
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
ได้ด าเนินการประเมิณผลการด าเนินงานร้านค้าโรงอาหารจากผู้รับบริการจากหน่วยงานภายใน ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการเข้ามาประเมินจากหน่วยงานภายนอกโดยสาธารณสุขเขตดินแดง ใช้การประเมิน 

- ร้านค้าผู้ประกอบการ และประเมินมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร( 5ส.) ซึ่งการประเมิณทั้ง 2 ส่วน               
จะพิจารณาจากสัมฤทธิผลในการด าเนินงานตามแผน ใช้วิธีด าเนินการประเมินโดย ใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมจัดท ารายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่ม เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการจัด
จ าหน่ายอาหารภายในวิทยาเขตฯ พิจารณาและสรุปข้อดี และข้อเสนอแนะในการน ามาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ต่อไปเพื่อเสนอผู้บริหารงานวิทยาเขตฯ 

การปรับปรุงพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยน าเสนอเข้าคณะกรรมการควบคุม

ก ากับร้านค้าภายในวิทยาเขตฯและการจดัหารายไดเ้พื่อพิจารณาน าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารงานวิทยาเขตฯ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในรอบปีการศึกษาถัดไป 

 
ค าจ ากัดความ       คณะกรรมการควบคุมการจัดจ าหน่ายอาหารภายในวิทยาเขตฯและการจัดหารายได้ หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับ

แต่งตั้งจากวิทยาเขตฯมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก ากับดูแลการบริการและสวัสดกิารให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีภายในวิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถ ให้มีอาหารและน้ าดื่มที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ราคาย่อมเยาว์ และมีบริโภคอย่างต่อเนื่องและการจัดหา
รายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การควบคุมก ากับร้านค้าภายในวทิยาเขตฯ

และการจัดหารายได ้

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.107 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ตอ่)      ร้านค้าโรงอาหาร หมายถึง ร้านค้าโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
     สุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จัดการเกี่ยวกับอาหารทั้งในเรื่องของ
การปรับปรุง การบ ารุงรักษา และการแก้ไขเพื่อให้อาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วมีผลดีต่อสุขภาพอนามัยโดยให้อาหารมีความสะอาด 
ปลอดภัยและมีความน่าบริโภค อาหาร หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต 
     นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
     บุคลากร หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
     การด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนไปด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
2. นางภัทรวดี  ชาติกานนท์ 
3. นางสาวบุษรากรณ์  เดชมา 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1.1 ฟอร์มประเมินความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการ 

1.2 ฟอร์มรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
1.3 แบบฟอร์มการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า/ระเบียบร้านค้า/ประกาศ/ข้อบังคับ 
1.4 แผนการด าเนินงาน 
1.5 แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสุขาภิบาลร้านค้าจากส านักงานเขต 
1.6 รายงานคณะกรรมการควบคุมการจัดจ าหน่ายอาหาร 
1.7 รายงานสรุปการช าระค่าเช่าร้านค้าโรงอาหาร 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

1 

หัวหน้างาน
พัฒนา

นักศึกษา 
 

 1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการจดัจ าหน่ายอาหาร
ภายในวิทยาเขตฯ 

3 วัน ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

2 
รอง

อธิการบดีฯ 

 2. พิจารณา 
2 . 1  พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการควบคุมการจัด
จ าหน่ายอาหารภายในวิทยา
เขตฯ 

1 วัน 

 

3 

คณะกรรมก
ารควบคุม
การจัด
จ าหน่าย
อาหารฯ 

 3. คณะกรรมการควบคุมการ
จัดจ าหน่ายอาหารภายใน
วิทยาเขตฯ ประชุมวางแผน
ด าเนินงาน 

1 แผนการด าเนินงาน 

4 

คณะกรรมก
ารควบคุม
การจัด
จ าหน่าย
อาหารฯ 

 4. ด าเนินการก ากับดูแลการจดั
จ าหน่าย 
4.1 ด า เนินการก ากับดูแล
ร้านค้าตามระเบียบข้อบังคับ
การจัดจ าหน่ายอาหารภายใน
วิทยาเขตฯ 

1 ปี
การศึกษา 

ระเบียบข้อบังคับการ
จัดจ าหน่ายอาหาร 

5 

คณะกรรม 
การควบคุม

การจัด
จ าหน่าย
อาหารฯ 

เลขานุการ
คณะกรรม 
การควบคุม

การจัด
จ าหน่าย
อาหารฯ 

 5. ประเมินร้านค้า 
5.1 แจกแบบประเมิน 
5.2 สรุปผลประเมิน 
5.3 ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดจ าหน่ายอาหาร
ภายในวิทยาเขตฯ รับทราบผล
การประเมิน 
5 .4  เสนอผลการประเมิน
ต่อรองอธิการบดีบริหารงาน
วิทยาเขตฯ และแจ้งผลการ
ประเมินให้ร้านค้าทราบ 

30 วัน แบบประเมินการใช้
บริการ 

      

เร่ิม 

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ       
ควบคุมการจัดจ าหน่าย 

พิจารณา 

 

ประชุมคณะกรรมการควบคุม
จ าหน่วยอาหารฯ 

การด าเนินการก ากบัดูแลการจัดจ าหนา่ย
อาหารฯของวิทยาลัยฯ 

1 

ประเมินร้านค้า 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

6 

คณะกรรม 
การควบคุม

การจัด
จ าหน่าย
อาหารฯ 

 6. สรุป 
6 . 1  ส รุ ป ผ ล ก า ร จั ด ก า ร
ให้ บ ริ ก า ร โ ร งอ าหา รและ
น าเสนอผู้บริหารเมื่อปรับปรุง
และแก้ไขต่อไป 

30 วัน ผลประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 

     

1 

จบ 

สรุปและปรับปรุงการจัด
จ าหน่ายอาหารฯ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การเรยีนกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 
ภาคที่ตั้ง / ภาคสนาม 

 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.108 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นายพิมุข คนาจันทร ์
ควบคุมโดย : หัวหนา้งานพัฒนา
นักศึกษา 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้นักศึกษาท่ีต้องการสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
2. เพื่อให้นักศึกษาผ่านหลักสูตรอย่างมีประสิทธิตลอดการฝึก 
3. เพื่อเป็นคนประสานระหว่างสถานบันและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  1. ให้บริการแก่นักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 
3. ดูแลและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
4. ให้ค าแนะน าและวางกฎระเบียบให้นักศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ  1. นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคณุสมบัติครบถ้วนตามทีก่ าหนด ไว้ในกฎกระทรวง และอยูใ่นระหว่างการฝึก
วิชาทหาร ตามหลักสตูรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ใช้ค าย่อว่า “ นศท. ” 
2. ศศท. หมายถึง ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในสงักัดตลอดจนจบการศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบ รด.1 

2. แบบ รด.2 
3. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาวิชาทหาร 
4. รูปถ่าย 1 น้ิว 
5. ใบส าเร็จการศึกษาช้ันล่าสุด (ยกเว้นปี 1) 
6. ใบย้ายสถาบันจากต้นสังกัด 
7. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ตก ซ้ าช้ัน 
8. ประวัติผู้ปกครอง 
9. ตารางเข้ารับการฝึก 
10.หนังสือขอเวลาเรยีน 

 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 เจ้าหน้าท่ี  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน  
www.cpc.ac.th  บ อ ร์ ด
ประชาสั มพั น ธ์  Facebook 
ง านพัฒนานั กศึ กษา  และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สาย 

1 วัน  

2 นักศึกษา  นักศึกษาติดต่อขอรับใบส าเร็จ
การศึกษาวิชาทหารช้ันล่าสุด 

  

3 นักศึกษา  นักศึกษายื่นแบบรายงานตัว 
รด.2  หรือ แบบรายงานตัว รด.
3 และเอกสารประกอบการ
สมัคร 

 1. แบบ รด.1 
2. แบบ รด.2 
3. ส าเนาบัตร
ประชาชนหรือ
บัตรนักศึกษาวิชา
ทหาร 
4. รูปถ่าย 1 น้ิว 
5. ใบส าเร็จ
การศึกษาช้ันล่าสุด 
(ยกเว้นปี 1) 
6. ใบย้ายสถาบัน
จากต้นสังกัด 

4 เจ้าหน้าท่ี  นักศึกษาส่งใบค าร้องและลงช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน 

2 นาที  

      

เร่ิมต้น 

ประชาสัมพันธ์เร่ืองการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

นักศึกษาที่
ต้องการเรียน 

นศท. 

 

นศท. ที่โอนย้าย
สถานศึกษา 

 

ยื่นแบบรายงาน
ตัว รด.2  

 

ยื่นแบบรายงาน
ตัว รด.1  

 

ตรวจสอบลงชื่อ 

ขอใบรับรองการฝึก 
จากศูนย์ฝกึ 

 

1 

http://www.cpc.ac.th/
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

5 เจ้าหน้าท่ี  เจ้าหน้าที่คัดแยกเอกสารแยก
ช้ันปี บันทึกข้อมูลลงในระบบ
ฐานขอมูลของหน่วยรักษา
ดินแดน และจัดพิมพ์บัญชี
รายชื่อแยกช้ันปี 

1 ชม  

6 เจ้าหน้าท่ี  1.ผู้ก ากับสถานศึกษา ลงนาม
รับรองในช่องค ารับรองของ
สถานศึกษา 
2.เจ้าหน้าที่จัดส่งไฟล์ข้อมูล
นักศึกษาวิชาทหารไปยังศูนย์
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
3.น าบัญชีรายช่ือ รด.1 น าส่ง
ทั้งหมด 11 ชุด ไปยังโรงเรียน
รักษาดินแดน ศูนย์กลางก าลัง
ส า ร อ ง  ก า ลั ง ส า ร อ งก่ อน
รายงานตัว (2 สัปดาห์ ) 
4.เจ้าหน้าที่น าบัญชีรายช่ือทุก
ช้ันปี   ช้ันปีละ 9 ชุด ส่งไปยัง
โ ร ง เ รี ย น รั ก ษ า ดิ น แ ด น 
ศูนย์กลางก าลังส ารองก่อน
รายงานตัว (2 สัปดาห์ )  

1 วัน 1.บัญชื่อรายชื่อ
แยกประเภทช้ันปี
นักศึกษาวิชาทหาร
ตามจ านวน
สถานนี 
2.แบบ รด.1,2 
3. ส าเนาบัตร
ประชาชนหรือ
บัตรนักศึกษาวิชา
ทหาร 
4. รูปถ่าย 1 น้ิว 
5. ใบส าเร็จ
การศึกษาช้ันล่าสุด 
(ยกเว้นป ี1) 

7 เจ้าหน้าท่ี, 
นักศึกษา 

 1 . ผู้ ก า กั บ ฯ  น า นั ก ศึ ก ษ า
รายงานตัว ณ โรงเรียนรักษา
ดินแดน 
2.นักศึกษารายงานตัวตรวจ
เครื่องแบบและหลักฐานการ
สมัครเรียน ณ โรงเรียนรักษา
ดินแดน 

1 วัน  

8 เจ้าหน้าท่ี, 
นักศึกษา 

 แ จ้ ง ต า ร า งป ฏิ ทิ น ก า ร ฝึ ก 
(นศท.) ประจ าปี 

5 นาที  

9 เจ้าหน้าท่ี  ประสานงานดูแลตลอดจนจบ
หลักสูตรภาคที่ตั้ง 

ตลอดการ
เรียน 

 

      

 

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
และจัดท าบัญชีรายชื่อ 

 

หน่วยวิชา
ทหารน าใบ
รายงานตัว 
รด.1 , รด.2  
ส่งให้ผู้ก ากับ
สถานศึกษา 

 

จัดส่งข้อมูล
บัญชีรายชื่อ
ให้ศูนย์ฝึก 

นศท. 

 

จัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อให้
ก ากับ ศศท. 

 

น านักศึกษารายงานตวั 

 

รายงานตัวเข้ารับการศึกษาวิชาทหาร 

 

ประกาศรายชือ่ผู้ที่สิทธิเข้าเรียนวิชาทหาร 

ก ากับดแูลนักศึกษาวิชาทหาร 

สิ้นสุดภาคที่ตั้ง 

1 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

10 เจ้าหน้าท่ี 

 

เข้าร่วมประชุมจัดการฝึก 1 วัน ห นั ง สื อ คู่ มื อ
ประจ าปี 

11 เจ้าหน้าท่ี 

 

1 . ก า ห น ด แ ผ น จั ด ก า ร ฝึ ก
ภาคสนาม 
2.เสนอความจ านงค์ในการ
เลือกผลัดฝึก 

1 วัน 1.แผนผั งตาราง
การฝึกภาคสนาม 

2.ตารางกิจกรรม
มหาลัย 

12 เจ้าหน้าท่ี  เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอเวลา
เรียนส าหรับนักศึกษา และขอ
อนุมัติบุคคลไปปฏิบัติหน้าที่
ประสานงานก ากับดูแลตลอด
ห้วงการฝึก 
 

1 วัน 1.หนังสือขอเวลา
เรียน 2 คณะเป็น
รายบุคคล 

2.หนังสือขออนุมัติ
บุคคล 

13 เจ้าหน้าท่ี, 
นักศึกษา 

 1.เรียกประชุมช้ีแจ้งนักศึกษา
วิชาทหารให้ทราบก าหนดการ
ผลัดฝึกภาคสนามประจ าปี 
2. เก็บข้อมูลส่ วนตั วในการ
ติดต่อผู้ปกครองกรณีฉุกเฉิน 

1 วัน ตารางเก็บข้อมูล
นักศึกษาวิชาทหาร 

14 เจ้าหน้าท่ี, 
นักศึกษา 

 1.นักศึกษาวิชาทหารทุกคน
ร่วมตัวท่ีขึ้นรถ 
2.ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร
รายตัวท่ี บก.พิเศษ ภาคสนาม 

 

3 ชม.  

      

  

เร่ิมต้นภาคสนาม 

ประชุมการจัดการผลัดฝึกภาคสนาม 

ดูตารางกิจกรรม+ตารางสอบ
นักศึกษา 

 

รับตารางการฝึกภาคสนาม 

ประชาสมัพนัธก์บันกัศกึษา 

วิชาทหาร 

 

ส่งตัวนักศึกษาวิชาทหารขึ้นรถไป
ภาคสนาม 

 

2 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

15 เจ้าหน้าท่ี  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเข้า
ร่ ว ม  ป ร ะ ส า น ง า น  ดู แ ล
นักศึกษาตลอดห้วงการฝึก
ภาคสนามตามสถานีการฝึก 

ตลอดการฝึก 1.แผนที่ค่ายฝึก 

2.ตารางฝึกของ
กองพัน 

16 เจ้าหน้าท่ี, 
นักศึกษา 

 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนาม 
และเดินทางกลับภูมิล าเนา 

2 ชม.  

17 เจ้าหน้าท่ี  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเข้า
รั บ ผ ล ก า ร เ รี ย น ป ร ะ จ า ปี
การศึกษาพร้อมตรวจสอบ
รายชื่อความถูกต้อง 

1 วนั เอกสารผลการ
เรียนประจ าป ี

18 เจ้าหน้าท่ี, 
นักศึกษา 

 ประกาศกับนักศึกษาวิชาทหาร
ทราบ 

5 นาท ี  

19 เจ้าหน้าท่ี, 
นักศึกษา 

 เก็บข้อมูลนักศึกษาวิชาทหารที่
ส าเร็จช้ันปีที่  5 เพื่อท าเรื่อง
แต่งตั้งยศภายหลัง 

1 ชม. ส าเนาจบ รด.ปี 
5 

20      

      

 

ประกาศผลการเรียน 

ก ากับดแูลนักศึกษาวิชาทหาร
ตามสถานีการฝึก 

 

เข้าร่วมพิธปีิดการฝึก
ภาคสนาม 

เข้ารับผลส าเร็จการศึกษาวิชา
ทหารประจ าป ี

เรียกเก็บข้อมูลนักศกึษาวิชา
ทหารที่จบชั้นปีที ่5 

สิ้นสุดการเรียน นศท. ประจ าปี 

 

จบ 

2 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
 (กรณีส ารองจ่าย) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.109 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ์ เดชมา 
           นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพือ่เป็นการดูแลและบริการสวัสดิการให้กับนักศึกษา กรณีประสบอุบัติเหตุ 
2. นักศึกษามีหลักประกันในการได้รับความคุ้มครอง กรณีประสบอุบัติเหตุ 
3. เพื่อชดเชยความเสียหาย/เยียวยา กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้พิการหรือเสียชีวิต 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา ลดความวิตกกังวลต่อภาระค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ

ของนักศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  1. นักศึกษาหรือผู้เอาประกัน ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องจากบริษัทประกันอุบัตเิหตุ อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 100 % 

 
ขอบเขตงาน  1. ให้ค าปรึกษากับผู้เอาประกัน/นักศึกษา เรื่องสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 

2. ดูแลให้นักศึกษาได้ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรประกัน
อุบัติเหตุ อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 

3. ร่วมประชุมหารือในการก าหนดข้อตกลง/เงื่อนไขการให้ความคุ้มครองด้านประกันอุบัติเหตุ           ของนักศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา (TOR) 

4. น าจ่ายบัตรประกันอุบัติเหตุ/ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากบริษัทประกันอุบัติเหตุให้กับ
นักศึกษาทราบ 

5. ประสานงานบริษัทประกันเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ 
6. ประสานงานผู้ปกครองหรือผู้เอาประกัน เพ่ือรับเงินค่าสินไหมทดแทน 
7. สรุปสถิติ และรายงานผลประจ าปี 

 
ค าจ ากัดความ  1. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันมิได้เจตนา 

2. ประกันอุบัติเหตุ หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน กรณีประสบอุบัติเหตุ 
3. กรมธรรม์ หมายถึง ตารางผลประโยชน์ ข้อตกลงความคุ้มครองแห่งเงื่อนไขสัญญาประกันภัย 
4. เบี้ยประกันภัย หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายให้ผู้รับประกัน ตามสัญญาประกันภัย 
5. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งให้ผู้รับประกันภัย เมื่อเกิดมีภัยขึ้น ผู้รับ

ประกันภัยจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกัน 
6. ผู้รับประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจ านวนหนึ่ง ให้ผู้เอาประกันภัย

หรือผู้รับผลประโยชน์ 
7. ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัยที่มีสิทธิ์เข้ามารับผลประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทนตาม

สัญญาประกันภัย ตามข้อตกลงของผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย 
8. ทุนประกันหรือจ านวนเงินเอาประกัน หมายถึง จ านวนเงินที่ตกลงกันว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้ผูเ้อาประกนัภยั 

หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  
(กรณีส ารองจ่าย) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.109 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ์ เดชมา 
           นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ต่อ) 9. ความสูญเสีย หมายถึง จ านวนเงินที่บริษัทประกันจ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
10. การจ ากัดความรับผิดชอบ หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดที่กรมธรรม์จะรับผิดชอบ 
11. ระยะเวลากรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นหรือวันที่มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่หมดอายุของกรมธรรม์

ประกันภัย 
12. ค่าเสียหายส่วนแรก หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

1. นางสาวบุษรากรณ์ เดชมา            เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์         เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล 

 
เอกสารอ้างอิง : ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th 

ค าศัพท์ในธุรกิจประกันภัย www.masterteam.co.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษา 
2. ใบสรุปรายการเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทน 
3. แบบบันทึกรับเรื่องค าร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน 
4. ใบส าคัญรับเงินค่าสินไหมทดแทน 
 

เอกสารบันทึก : 1. สรุปตารางสถิติการขอเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 
 

http://www.oic.or.th/
http://www.masterteam.co.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน

วิทยาเขตฯ/
หัวหน้า

งานพัฒฯ/
คณะศลิป

ศาสตร์/คณะ
บริหารฯ/

แผนกประชา 
สัมพันธ์/
เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล/
นักศึกษา 

 1.1 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลท า
บันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการ
ส านั ก งานวิ ทยา เขตฯ เพื่ อ
ป ร ะ ส า น ง า น แ ผ น ก
ประชาสัมพันธ์ /คณะศิลป
ศาสตร์/คณะบริหารฯ ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เอาประกัน/
นักศึกษา มารับบัตรประกัน
อุบัติเหตุที่ห้องพยาบาล 
1.2 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับบัตร
ประกันอุบัติเหตุผ่านทางสื่อ
ออนไลน์  เ ช่น เว็ปไซต์งาน
พัฒนานักศึกษา 

7 วัน 1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุู้เอาประกัน 
2. บันทึกข้อความแจ้ง
คณะศลิปศาสตร ์
3. บันทึกข้อความแจ้ง
คณะบริหารฯ 
4. บันทึกข้อความแจ้ง
แผนกประชาสัมพันธ์ 
 

2 นักศึกษา/
โรงพยาบาล 

 2.1 ใช้บริการโรงพยาบาลที่
นอกเหนือจากโรงพยาบาล
คู่สัญญาที่ระบุในบัตรประกัน
อุบัติ เหตุและส ารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 

5-10 นาที 1. บัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้เอาประกัน 
 

3 นักศึกษา/
เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล 

 3.1 นั ก ศึ กษาติ ด ต่ อ ขอรั บ
แบบฟอร์ม ณ ห้องพยาบาล 
พร้อมกรอกข้อมูลยื่นเอกสาร
ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 
3.2 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
การขอรับเงินสินไหมทดแทน 

15-30 นาที 1. แบบเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 
2. ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน   
ผู้เอาประกัน 
3. ใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล 
4. ใบรับรองแพทย ์

4 หัวหน้า
งานพัฒฯ/
เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล/
ตัวแทน
บริษัท

ประกันฯ 

 3.1 เจ้าหน้าที่พยาบาลสรุป
รายการข้อมูลผู้ เอาประกัน
น าเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
รับรองเอกสาร 
3.2 ตั วแทนบริษัทประกัน
อุบัติเหตุเข้ามารับเอกสารการ
ขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน 

15 วัน 
 

1. แบบฟอร์มสรุป
รายการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนของ   
ผู้เอาประกัน 
2. เอกสารเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนของผู้
เอาประกัน 
 

      

เร่ิม 

ประชาสัมพันธแ์จ้งผู้เอาประกัน/นักศึกษา
เร่ืองการรับบัตรประกันอุบัติเหต ุ

นักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารฯ 

แผนกประชาสัมพันธ ์

ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุและเข้ารับ
การรักษาตวัในโรงพยาบาล 

กรอกแบบฟอร์มยื่นค าร้อง
ขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน
และส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจ 

 

สรุปรายการขอ้มูลผู้เอาประกันฯ /  
เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองและน าส่ง

ให้กับตัวแทนบริษัทประกันฯ 

1 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

5 เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล/
ตัวแทน
บริษัท
ประกันฯ 

 5.1บริษัทประกันฯด าเนินการ
ออกตั๋ วแลกเ งินค่ าสินไหม
ทดแทนให้ผู้ เอาประกัน โดย
ระบุ ช่ือของผู้ เอาประกันภัย
พร้อมจ านวนเงิน 
5.2 ตัวแทนบริษัทประกันฯ
น าส่งตั๋วแลกเงินและสรุป
รายชื่อผู้ได้รับเงินค่าสินไหม
ทดแทนส่งให้เจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องพยาบาล 

15 วัน 
 

1. ตั๋วแลกเงินค่า
สินไหมทดแทนของผุ้
เอาประกัน 
2. รายการสรุปการ
จ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนของนักศึกษา 
3. หนังสือเรื่องจ่ายเงิน
ค่าสินไหมทดแทนจาก 
บริษัทประกัน 

6 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขตฯ
เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล/
แผนกสาร
บรรณ 

 6.1 เจ้ าหน้าที่ประจ าห้ อง
พยาบาลน าส่งเอกสารจาก
บริษัทประกันฯให้กับเจ้าหน้าที่
แผนกสารบรรณ 
6.2 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลรับ
เอกสารที่ผู้อ านวยการฯลงนาม
รับทราบแล้วจากเจ้าหน้าที่
แผนกสารบรรณ 

3-7วัน 1. ตั๋วแลกเงินค่า
สินไหมทดแทนของผู้
เอาประกัน 
2. แบบฟอร์มใบส าคัญ
รับเงินของผู้เอาประกัน 
3. ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ของผู้เอาประกัน 

7 เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล/
นักศึกษา 

 7.1 โทรแจ้งผู้เอาประกันเรื่อง
การเตรียมเอกสารเพื่อมารับตัว๋
แลกเงินค่าสินไหมทดแทน 
7.2 น าจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้กับผู้เอาประกัน 

3-5 นาที/
บุคคล 

 

1. ตั๋วแลกเงินค่า
สินไหมทดแทนของผู้
เอาประกัน 
2. แบบฟอร์มใบส าคัญ
รับเงินของผู้เอาประกัน 

8 เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล 

 8.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาลเกบ็
รวบรวมเอกสารใบส าคัญรับ
เงินเข้าแฟ้ม 
8.2 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลลง
ตารางสรุปสถิติการขอรับเงิน
ค่าสินไหมทดแทนประจ าเดือน
และประจ าปีการศึกษา 

5-10 นาที/
บุคคล 

1. ตั๋วแลกเงินค่า
สินไหมทดแทนของผู้
เอาประกัน 
2. แบบฟอร์มใบส าคัญ
รับเงินของผู้เอาประกัน 
3. ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ของผู้เอาประกัน 

      

1 

บริษัทประกันฯพิจารณา
เอกสารทั้งหมดของผู้เอา

ประกันและออกตัว๋แลกเงิน
ค่าสินไหมทดแทนน าส่ง

ให้กับวิทยาเขตฯ 

 

น าส่งเอกสารจากบริษัทประกันฯใหก้ับ
แผนกสารบรรณเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
รับทราบในการน าจา่ยใหก้ับผู้เอาประกนั 

 

แจ้งผู้เอาประกันทราบเรื่องการรับเงินค่า
สินไหมค่าทดแทนและด าเนินการน าจ่ายตั๋ว
แลกเงินค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกนั 

เก็บเอกสารการรับเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าแฟ้ม
และสรุปยอดผู้ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนลงใน
ตารางสรุปสถิติการขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน

ประกันอุบัติเหตุของนักศกึษา 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
 (กรณีใช้สิทธ์ิจ่ายตรง) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.110 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ์ เดชมา 
           นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพือ่เป็นการดูแลและบริการสวัสดิการให้กับนักศึกษา กรณีประสบอุบัติเหตุ 
2. นักศึกษามีหลักประกันในการได้รับความคุ้มครอง กรณีประสบอุบัติเหตุ 
3. เพื่อชดเชยความเสียหาย/เยียวยา กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้พิการหรือเสียชีวิต 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา ลดความวิตกกังวลต่อภาระค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ

ของนักศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  1. นักศึกษาหรือผู้เอาประกัน ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จากโรงพยาบาลตามสิทธ์ิที่ระบไุว้
ในบัตรประกันอุบตัิเหตุ อย่างถูกตอ้งตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 100 % 

 
ขอบเขตงาน  1. ให้ค าปรึกษากับผู้เอาประกัน/นักศึกษา เรื่องสวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 

2. ดูแลให้นักศึกษาได้ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรประกัน
อุบัติเหตุ อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 

3. ร่วมประชุมหารือในการก าหนดข้อตกลง/เงื่อนไขการให้ความคุ้มครองด้านประกันอุบัติเหตุ           ของนักศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา (TOR) 

4. น าจ่ายบัตรประกันอุบัติเหตุ/ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากบริษัทประกันอุบัติเหตุให้กับ
นักศึกษาทราบ 

5. ประสานงานบริษัทประกันอุบัติเหตุกรณีผู้เอาประกันมีเหตุติดขัดหรือเกิดปัญหาขณะเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลตามสิทธ์ิที่ระบุในบัตร 

 
ค าจ ากัดความ  
 

1. อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันมิได้เจตนา 
2. ประกันอุบัติเหตุ หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน กรณีประสบอุบัติเหตุ 
3. กรมธรรม์ หมายถึง ตารางผลประโยชน์ ข้อตกลงความคุ้มครองแห่งเงื่อนไขสัญญาประกันภัย 
4. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งให้ผู้รับประกันภัย เมื่อเกิดมีภัยขึ้น ผู้รับ

ประกันภัยจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกัน 
5. ผู้รับประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจ านวนหนึ่ง ให้ผู้เอาประกันภัย

หรือผู้รับผลประโยชน์ 
6. ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัยที่มีสิทธิ์เข้ามารับผลประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทนตาม

สัญญาประกันภัย ตามข้อตกลงของผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย 
7. เบี้ยประกันภัย หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายให้ผู้รับประกัน ตามสัญญาประกันภัย 
8. ทุนประกันหรือจ านวนเงินเอาประกัน หมายถึง จ านวนเงินที่ตกลงกันว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้ผูเ้อาประกนัภยั 

หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
9. ความสูญเสีย หมายถึง จ านวนเงินท่ีบริษัทประกันจ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  
(กรณีส ารองจ่าย) 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.110 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ์ เดชมา 
           นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ต่อ) 
 

10. ความสูญเสีย หมายถึง จ านวนเงินท่ีบริษัทประกันจ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
11. การจ ากัดความรับผิดชอบ หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดที่กรมธรรม์จะรับผิดชอบ 
12. ระยะเวลากรมธรรม์ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นหรือวันที่มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่หมดอายุของกรมธรรม์

ประกันภัย 
13. ค่าเสียหายส่วนแรก หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

1. นางสาวบุษรากรณ์ เดชมา            เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์         เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล 

 
เอกสารอ้างอิง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th 

ค าศัพท์ในธุรกิจประกันภัย www.masterteam.co.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบบันทึกการน าจ่ายบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา 
เอกสารบันทึก  - 

http://www.oic.or.th/
http://www.masterteam.co.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน

วิทยาเขตฯ/
หัวหน้างาน

พัฒนา
นักศึกษา/
คณะศลิป

ศาสตร์/คณะ
บริหารฯ/

แผนกประชา 
สัมพันธ์/
เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล/
นักศึกษา 

 1.1 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลท า
บันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการ
ส านั ก งานวิ ทยา เขตฯ เพื่ อ
ป ร ะ ส า น ง า น แ ผ น ก
ประชาสัมพันธ์ /คณะศิลป
ศาสตร์/คณะบริหารฯ ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เอาประกัน/
นักศึกษา มารับบัตรประกัน
อุบัติเหตุที่ห้องพยาบาล 
1.2 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับบัตร
ประกันอุบัติเหตุผ่านทางสื่อ
อ อ น ไ ล น์  เ ช่ น  เ พ จ ห้ อ ง
พยาบาล เว็ปไซต์งานพัฒนา
นักศึกษา 

7 วัน 1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุู้เอาประกัน 
2. บันทึกข้อความแจ้ง
คณะศลิปศาสตร ์
3. บันทึกข้อความแจ้ง
คณะบริหารฯ 
4. บันทึกข้อความแจ้ง
แผนกประชาสัมพันธ์ 
 

2 นักศึกษา/
เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล 

 2.1 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล  
น าจ่ายบัตรประกันอุบัติ เหตุ
ให้กับผู้เอาประกัน/นักศึกษา
พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ให้กับ   
ผู้เอาประกัน/นักศึกษาทราบ 
2.2 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้
บริการรักษาพยาบาลจากบัตร
ประกันอุบัติเหตุ 

5-10 นาที/
บุคคล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุู้เอาประกัน 
2. แบบบันทึกการน า
จ่ายบัตรประกัน
อุบัติเหตุของนักศึกษา 

3 นักศึกษา  
 
 
 

3 . 1  ผู้ เ อ า ป ร ะ กั น ติ ด ต่ อ
โรงพยาบาลคู่สัญญาโดยแสดง
บัตรประกันอุบัติเหตุที่ออกโดย
บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ฯ แ ล ะ บั ต ร
ประจ าตัวประชาชน เพื่อแจ้ง
ขอเข้ารับการรักษาพยาบาล
ตามสิทธิ์ประโยชน์และเง่ือนไข
ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 

แล้วแต่
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน
ของทาง

โรงพยาบาล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตุของผู้เอา
ประกัน 
2. บัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เอา
ประกัน 

   
 
 
 

    
 

 

เร่ิม 

ประชาสัมพันธแ์จ้งผู้เอาประกัน/นักศึกษา
เร่ืองการรับบัตรประกันอุบัติเหต ุ

นักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารฯ 

แผนกประชาสัมพันธ ์

น าจ่ายบัตรประกันอบุัติเหตุ
ให้กับผู้เอาประกัน/นักศึกษา 

ผู้เอาประกันใช้บริการรักษาพยาบาล
กรณีประสบอุบัติเหตุกับโรงพยาบาล
คู่สัญญาที่ระบุในบัตรประกันอุบัติเหต ุ

1 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

4 นักศึกษา/
เจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 

4.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซัก
ประวัติผู้เอาประกันพร้อมทั้ง
ด าเนินการตรวจสอบสิทธิ์การ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ข อ งผู้ เ อ า
ประกันกับบริษัทประกันฯ 

แล้วแต่
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน
ของทาง

โรงพยาบาล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตุของผู้เอา
ประกัน 
2. บัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เอา
ประกัน 
 

5 นักศึกษา/
เจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาล 

 5.1 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ด าเนินการท าทะเบียนประวัติ
ผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยเข้าพบ
แพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการใน
การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้อง
ส ารองจ่ายเงินค่ารักษาก่อน 
ตามจ านวนวงเงินที่คุ้มครองใน
กรมธรรม์ 

แล้วแต่
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน
ของทาง

โรงพยาบาล 

1. บัตรประจ าตัวผู้ป่วย
ที่ออกโดยโรงพยาบาล 
2. เอกสารรับรองการ
รักษาพยาบาลโดยการ
ใช้สิทธ์ิตามกรมธรรม์
ประกันอุบัติเหต ุ

6 เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล/

บริษัท
ประกันฯ 

 6.1 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ด าเนินการส่งเอกสารเพื่อ
เรียกเก็บเงินค่ารักษา 
พยาบาลจากบริษัทประกันฯ 

แล้วแต่
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน
ของทาง

โรงพยาบาล
และบริษัท
ประกันฯ 

 

      

1 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยเขา้พบแพทย์
เพื่อท าการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องส ารองจ่าย

(ตามวงเงินที่คุ้มครองในกรมธรรม์) 

จบ 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท า
ประวัติและตรวจสอบสิทธิ์
ตามเงื่อนไขความคุ้มครอง 

โรงพยาบาลประสานงานกบับริษัทประกันฯ
เพื่อท าการเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การเบิก-จ่าย/ยืม-คืน วสัดุ อุปกรณ์ วัสดุ

สิ้นเปลืองของห้องพยาบาล 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.111 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ์ เดชมา 
           นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพือ่เป็นการดูแลและบริการสวัสดิการทางสุขภาพให้กับนักศึกษา  
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงการบริการยาสามัญประจ าบ้านเพื่อการปฐมพยาบาล กรณีออกไปท ากิจกรรมภายนอก

มหาวิทยาลัย 
3. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย/บาดเจ็บรุนแรง กรณีออกไปท ากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. ให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการท ากิจกรรมทางการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย  

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  1. ดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพเกี่ยวกับการบริการให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาลให้กับนักศึกษา 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ ท่ีนักศึกษาขอยืมให้พร้อม เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา 
3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ ท่ีนักศึกษาน ามาคืน ว่าช ารุดเสียหายหรือไม่ 
4. แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ดูแลการท ากิจกรรมทราบ กรณีวัสดุ อุปกรณ์เกิดความช ารุดเสียหาย 
5. สรุปสถิติรายงานผลประจ าปีการศึกษา 

 
ค าจ ากัดความ  1. วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งของที่น ามาใช้งาน โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 
2. เวชภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ 
3. อนุมัติ หมายถึง เห็นชอบตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
4. ไม่อนุมัติ หมายถึง ไม่เห็นชอบตามระเบียบที่ก าหนดไว ้

 
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

1. นางสาวบุษรากรณ์    เดชมา            เจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ       สุวรรณหงส์      เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล 
 

เอกสารอ้างอิง  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.library.tu.ac.th  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 www.prg.engr.tu.ac.th 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (DMSIC) www.dmsic.moph.go.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองของห้องพยาบาล 
2. แบบฟอร์มการขอยืมกระเป๋ายา/เวชภัณฑ์ของห้องพยาบาล 

 
เอกสารบันทึก  1. สรุปสถิติการเบิก-จ่าย/ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ห้องพยาบาล 

 

http://www.library.tu.ac.th/
http://www.prg.engr.tu.ac.th/
http://www.dmsic.moph.go.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 นักศึกษา/
บุคลากร/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 1.1 นักศึกษาหรือบุคลากร 
กรอกแบบฟอร์ มขอยื ม ใ ช้
อุปกรณ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องพยาบาล 

10-15 นาที 1. แบบฟอร์มการขอ
ยืมกระเป๋ายาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จ่าย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยาบาล 

2 หัวหน้า
แผนก 

บริการฯ/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 
 
 
 

2.1 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารการ และ ตรวจเช็ค
ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์
ในการให้บริการ 

15 นาที 1. แบบฟอร์มการขอ
ยืมกระเป๋ายาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จ่าย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยาบาล 

3 หัวหน้า
แผนก 

บริการฯ / 
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 3.1 เสนอเรื่องต่อหัวหน้าแผนก
บริ การและสวัสดิ การ เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติการยืมอุปกรณ์ 

15 นาที 1. แบบฟอร์มการขอ
ยืมกระเป๋ายาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จ่าย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยาบาล 

4 หัวหน้า
แผนก 

บริการฯ 

 4.1 หัวหน้าแผนกบริการฯ 
ตรวจสอบเอกสาร/พิจารณา
และให้ความเห็นพร้อมลงนาม
ใน แ บ บ ฟอร์ ม ขอยื ม วั ส ดุ  
อุปกรณ์ของห้องพยาบาล 

1 วัน 1. แบบฟอร์มการขอ
ยืมกระเป๋ายาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จ่าย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยาบาล 

5 หัวหน้า
แผนก 

บริการฯ / 
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 5.1 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ตาม
ความประสงค์ของผู้ขอยืม   
5.2 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลส่ง
มอบวัสดุ-อุปกรณ์ใหผู้ขอยืม            

1 วัน 1. แบบฟอร์มการขอ
ยืมกระเป๋ายาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จ่าย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยาบาล 

   
 
 
 

    
 

 

เร่ิม 

1 

ยื่นแบบฟอร์มขอยืมวัสดุ-อุปกรณ์หรือขอ
เบิกวัสด-ุอุปกรณ์ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

ตรวจสอบเอกสารและ

วสัด/ุอปุกรณท่ี์

ตอ้งการเบกิ-จ่าย 

มีของ 

ไม่มีของ 

น าเสนอเอกสารการขอยืม/การขอเบิก
วัสดุ-อุปกรณ ์ต่อหัวหน้าแผนกบริการ

ฯ  
หัวหน้าแผนกบรกิารฯ 

ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาอนมุตั ิ

อนุมตั ิ

ไม่อนุมัต ิ

จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ส่งมอบของให้ผู้ขอยืม  
โดยระบุก าหนดเวลาการส่งคืน 

(กระเป๋ายา /อุปกรณ์ปฐมพยาบาล /เวชภณัฑ์) 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 นักศึกษา/
บุคลากร/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 
 
 
 
 

6.1 ผู้ขอยืมส่งคืนวัสดุ/
อุปกรณ์ให้กับเจา้หน้าท่ีห้อง
พยาบาล 
6.2 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาลรับ
คืนวัสดุ/อุปกรณจ์ากผู้ขอยมื
พร้อมตรวจสอบว่ามสีิ่งใดช ารุด
เสียหายหรือไม ่

3 วัน      
นับจาก  
เสร็จสิ้น   

การใช้งาน 

1. แบบฟอร์มการขอ
ยืมกระเป๋ายาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จ่าย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยาบาล 

7 หัวหน้า
งานพัฒฯ/
หัวหน้า
แผนก 

บริการฯ/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 7.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล  
ท าสรุปรายการการให้บริการ 
เบิก-จ่าย/ยมื-คืนวัสดุ อุปกรณ์
ของห้องพยาบาล เพื่อรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชารบัทราบ 

60 นาที 1. แบบฟอร์มการขอ
ยืมกระเป๋ายาและ
เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จ่าย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยาบาล 
3. สรุปบันทึกรายการ
ให้บริการเบิก-จ่าย/
ยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
ของห้องพยาบาล 

      

1 

จบ 

ตรวจสอบและรับคืนวสัด-ุอุปกรณจ์ากผู้ขอยืม 
(กระเป๋ายา /อุปกรณ์ปฐมพยาบาล /เวชภณัฑ์) 

 

เสียหาย 

ไม่เสียหาย 

ท าบันทึกสรุปการให้บริการเบิก-จา่ย/
ยืม-คืน วัสด ุอุปกรณ์ของห้องพยาบาล
เพื่อราบงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการห้องพยาบาล 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.112 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ์ เดชมา 
           นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และให้บริการยาเฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบ าบัดได้ด้วย    ยาสามัญประจ า
บ้าน ที่ไม่เกินขอบเขตหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล 

2. เพื่อลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และช่วยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
3. เพื่อป้องกันความพิการหรือความเจ็บป่วยอ่ืนๆที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง 
4. เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างๆ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  1. ประเมินพยาธิสภาพของผู้ป่วย อาการบาดเจ็บ/อาการเจ็บป่วยของผู้เข้ารับบริการ 

2. ซักประวัติผู้เข้ารับบริการ สอบถามอาการส าคัญ อาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน อาการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติการ
เจ็บป่วยในครอบครัว ประวัติการแพ้ยา  

3. วิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย/บาดเจ็บในเบื้องต้น 
4. ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ กรณีเจ็บป่วยไม่รุนแรงและอาการเจ็บป่วยสามารถบ าบัดบรรเทาได้ด้วย  ยาสามัญประจ า

บ้าน 
5. ติดต่อประสานงานน าส่งผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือโรงพยาบาลตามสิทธิ์    กรณีอาการ

เจ็บป่วยรุนแรง  
 

ค าจ ากัดความ  1. พยาธิสภาพ (Disease) หมายถึง สภาพที่ร่างกายไม่สามารถรักษาสภาพสมดุลได้ นั่นคือ มีความผิดปกติทางร่างกาย
หรือจิตใจ  

2. ซักประวัติ หมายถึง การสอบถามอาการป่วย โดยเริ่มจากอาการส าคัญ เช่น อาการป่วยเป็นอย่างไร เริ่มเป็นเมื่อไหร่ 
ต าแหน่งใด ประวัติการเจ็บป่วยอื่นๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว พฤติกรรมหรือ
นิสัยส่วนตัว เป็นต้น 

3. อาการส าคัญ (Chief complaint S) หมายถึง อาการที่ท าให้ผู้ป่วยเข้ามาพบ/อาการที่ท าให้ผู้ป่วยกังวลมากท่ีสุด 
4. อาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน (Present illness) หมายถึง การซักถามรายละเอียด ขยายข้อมูลอาการส าคัญที่เกิดขึ้น 

เมื่อใด อย่างไร 
5. อาการเจ็บป่วยในอดีต (Past history) หมายถึง อาการเจ็บป่วยในวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ โรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับอาการ

เจ็บป่วยปัจจุบัน 
6. ประวัติครอบครัว (Family history) หมายถึง การเจ็บป่วยของพ่อแม่ พ่ีน้อง ปู่ย่า ตายาย 
7. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือข้ันต้นแก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บอย่างกระทันหันในที่

เกิดเหตุ ก่อนถึงมือแพทย์ เพื่อช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
8. แผลปิด (Closed Wound) เป็นบาดแผลที่ไม่มีรอยแยกของผิวหนังปรากฏให้เห็น เกิดจากแรงกระแทกของของแข็ง

ที่ไม่มีคม อาจมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อและเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 
9. แผลเปิด (Opened Wound) เป็นบาดแผลที่ท าให้เกิดรอยแยกของผิวหนัง มักมีเลือดออก บวม แดง เจ็บปวด เช่น 

แผลถลอก แผลฉีกขาด แผลตัด  
10. แผลเปียก (Wet Dressing) หมายถึง แผลที่มีการอักเสบ หรือมีสารคัดหลั่ง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การให้บริการห้องพยาบาล 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.112 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ์ เดชมา 
           นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ต่อ) 11. แผลแห้ง (Dry Dressing) หมายถึง แผลที่ไม่มีการอักเสบหรือสารคัดหลั่ง 
12. Forceps หมายถึง ปากคีบ คีม ท่ีใช้ในการผ่าตัดหรือท าแผล 
13. Normal Saline หมายถึง น้ าเกลือล้างแผล ความเข้มข้น 0.9 % เป็นค่าเทียบเท่ากับเกลือที่อยู่ในกระแสเลือดของคน

ทั่วไป 
14. Povidone – iodine 10 % หมายถึง ยาฆ่าเช้ือภายนอกที่มีส่วนผสมของไอโอดีน ใช้ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือ

ไวรัสส 
15. Chlorhexidine Gras Dressing หมายถึง แผ่นแปะกันแผลติด 
16. CPR หมายถึง การช่วยชีวิตที่ผสมผสานระหว่างการผายปอดและการกดบริเวณต าแหน่งหัวใจ 
17. Vital Sight หมายถึง สัญญาณชีพ คือ ค่าความดันโลหิต ชีพจรและการหายใจ ตัวย่อคือ TPR 
18. Anemia หมายถึง ภาวะซีด หรือ โลหิตจาง 
19. Hyperventilation หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยหายใจเร็วมาก ลึกมากกว่าปกติ ท าให้เสียความสมดุลระหว่างการหายใจ

เข้าออก ซึ่งมักหายใจออกมากกว่าหายใจเข้า ท าให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ลดลงอย่างรวดเร็ว จึงเกิดการหดตัว
ของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะสมอง 

20. หมดสติ หมายถึง สภาวะที่ร่างกายไม่รับรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หรือภาวะไม่รู้สึกตัว 
21. เป็นลม หมายถึง อาการหมดสติเพียงช่ัวคราว เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ 
22. ชัก หมายถึง การที่มีอาการกระตุกหรือเกร็งของกล้ามเนื้อ โดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ 
23. การบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service, EMS) หมายถึง การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ณ จุดเกิดเหตุ โดยบุคคลที่มีความรู้ออกปฏิบัติการพร้อมรถพยาบาลที่มีเครื่องมือ ในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน
และขั้นสูง 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

1. นางสาวบุษรากรณ์ เดชมา            เจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล 
 

เอกสารอ้างอิง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.เข้าถึงได้จาก http://www.emit.go.th/main/system/index.aspx. 
วิภาพร วรหาญ (2552) การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน.ขอนแก่น.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Margaret Austin, Rudy Crawford, Barry. First aid manual 2016.St John Ambulance,First aid 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1. แบบบันทึกเวชระเบียนประจ าวันผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 
2. แบบบันทึกการเบิก – จ่ายเวชภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองประจ าห้องพยาบาล 
 

เอกสารบันทึก 1. สรุปยอดผู้มาใช้บริการห้องพยาบาลประจ าเดือน และประจ าปีการศึกษา 
2. สรุปยอดการเบิก – จ่ายเวชภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประจ าปีการศึกษา 
 

http://www.emit.go.th/main/system/index.aspx
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 นักศึกษา/
บุคลากร 

 1.1 นักศึกษาหรือบุคลากร
ติดต่อแจ้งความขอรับบริการ
ต่ อ เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ จ า ห้ อ ง
พยาบาล และกรอกข้อมูลผู้ขอ
ใช้บริการ 

5-10 นาที 1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริการ 
ห้องพยาบาล 

 
 

2 เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล 

 2.1 เจ้าหน้าที่สอบถามประวัติ
และรายละเอียดอาการป่วย  
 
 

5-10 นาที 1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริการ 
ห้องพยาบาล 

 
 

3 เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล 

 
 
 
 
 

3.1 เจ้าหน้าท่ีให้การดูแลและ
ปฐมพยาบาลอาการป่วย
เบื้องต้น  
3.2 บันทึกรายละเอียดการ
ดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
 

5-30 นาที 
(ตามแต่

อาการป่วย
ของผู้ขอใช้

บริการ) 

1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริการ 
ห้องพยาบาล 

 

4 เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล/
เจ้าหน้าท่ี
สถาบัน

การแพทย์
ฉุกเฉิน 

 
 
 
 

4.1 กรณี เจ็บป่วยเบื้องต้น 
เจ้าหน้าที่จ่ายยา(ตามอาการ) 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้
ค าแนะน าวิธีการดูแลสุขภาพ
ขณะเจ็บป่วย 
4 .2   กรณี เ จ็บป่ วยรุนแรง 
เจ้าหน้าที่ประสานงานน าส่ง
โรงพยาบาล 

30-60นาที 1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริการ 
ห้องพยาบาล 

 

5 เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง
พยาบาล/
หัวหน้า

แผนกบริการ 

 
 
 
 

  5. เจ้าหน้าท่ีสรุปรายละเอียด
ผู้เข้ารับบริการประจ าวันและ
บันทึกลงตารางสถิติรายวัน 
 

30-60 นาที 1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริการ  
ห้องพยาบาล/
เอกสารบันทึกสถิติ
รวมในคอมพิวเตอร ์

   
 
 

   

เร่ิม 

นักศึกษา / บุคลากร  
มีอาการปว่ย หรือ มีปัญหาสุขภาพ 

สอบถามอาการส าคัญ/ประวัติการเจ็บปว่ย
ปัจจุบัน และประวัติอื่นๆตามล าดับ 

ปฐมพยาบาล

เบือ้งตน้ 

กรณีมีอาการ
ป่วยเบื้องต้น 

กรณีมีอาการ
ป่วยรุนแรง 

ให้ค าแนะน า/ จ่าย
ยาตามอาการ 

ประสานงานน าส่ง
โรงพยาบาล 

บันทึกประวัตอิาการป่วย/  
ข้อมูลสถิติการใช้บริการ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลร้านค้า โรง

อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.113 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ์ เดชมา 
           นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค ที่บริโภคสินค้าประเภทอาหารและน้ าดื่มภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ 

2. เพื่อเป็นการดูแลและป้องกันโรคที่อาจเกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ 
3. เพื่อควบคุม ดูแล และให้ค าแนะน ากับผู้ประกอบการร้านค้า ผู้สัมผัสอาหารให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารและ

สุขวิทยาส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
4. เพื่อช่วยควบคุม ดูแลสภาพแวดล้อมของโรงอาหารและพื้นท่ีโดยรอบ ให้สะอาด เหมาะสมและ   ไม่ก่อให้เกิดโรคหรือ

ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภค นักศึกษา และบุคลากร 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  1. ผลการตรวจทางสุขาภิบาลอาหารและน้ าดืม่ที่ไม่พบสารปนเปื้อนหรอืเช้ือโรคในอาหารทุกร้าน 
 

ขอบเขตงาน  1. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ ที่ดูแลในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เขตดินแดง 

2. ติดตามและเฝ้าระวังอาหารและน้ าที่อาจมีการปนเปื้อน และด าเนินงานตามมาตรการ “โครงการกรุงเทพเมืองอาหาร
ปลอดภัย”ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตดินแดง 

3. ควบคุมดูแลและแนะน าแนวทางให้กับผู้สัมผัสอาหาร เรื่องการอบรมและการสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้
ประกอบกิจการอาหาร 

4. เฝ้าระวัง ดูแลและจัดการพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร เช่น ร่วมกับ
แผนกอาคารสถานที่ส ารวจพื้นที่และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมที่อาจก่อให้เกิดโรคไข้เลือดอก ประสานงาน
เจ้าหน้าท่ีส านักสิ่งแวดล้อมเข้ามาฉีดพ่นควันไล่ยุง 

 
ค าจ ากัดความ  1. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึง การระวังรักษาเพื่อให้เกิดความสุข โดยการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมด ท่ี

อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
2. สุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การบริหาร จัดการ และควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหาร 

เพื่อท าให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยและ
การด ารงชีวิตของผู้บริโภค 

3. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลอาหาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
ตรวจสอบ แนะน า ให้ผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎเกณฑ์ทางวิชาการ รวมทั้งให้ความรู้ต่อกลุ่ม
ผู้บริโภค ให้รู้จักพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  

4. ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร หมายถึง เจ้าของกิจการร้านค้าจ าหน่ายอาหาร ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนดที่ทางราชการก าหนดไว้ 

5. ผู้สัมผัสอาหาร หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการ เตรียมอาหาร ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและ
เสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

6. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร หมายถึง การดูแลส่งเสริมสุขภาพของบุคคลที่ปฏิบัติงานหรือท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรค และมีการปฏิบัติตนอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย และไม่
แพร่กระจายเช้ือโรคไปสู่ผู้บริโภค 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลร้านค้า โรง

อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.113 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ์ เดชมา 
           นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค าจ ากัดความ (ต่อ) 7. ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย 
จากสถานที่ที่ได้มาตรฐาน และท าหน้าที่เป็น Food Spy (สายลับอาหารปลอดภัย) หากพบปัญหา สถานที่ผลิต 
จ าหน่าย หรือผู้ประกอบปรุงอาหารที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง   โดยแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
พื้นที่น้ัน 

8. สารปนเปื้อนในอาหาร หมายถึง สารที่ปนเปื้อนมากับอาหารซึ่งอาจมาจากกระบวนการผลติ การบรรจุ การขนส่ง การ
เก็บรักษา หรือปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม เช่น บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน โคลิฟอร์ม สารกันรา สารฟอกขาว สารตกค้างจาก
ยาฆ่าแมลง 

9. จุลินทรีย์ในอาหาร หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส 
ราบางชนิด 

10. พยาธิที่ปนเปื้อนในอาหาร หมายถึง ปรสิต เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจติดมาอาหารและก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ ได้แก่ พยาธิ
ใบไม้ตับ พยาธิตัวตืด พยาธิตัวจี๊ด 

หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  
 

1. นางสาวบุษรากรณ์    เดชมา            เจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ       สุวรรณหงส์      เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล 

 
เอกสารอ้างอิง  กรมอนามัย.กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือวิชาการประกอบการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการอากหาร. 

www.Foodsan.anamai.moph.go.th 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551(หน้า 40) www.food.fda.moph.go.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ - 
เอกสารบันทึก  - 

http://www.foodsan.anamai.moph.go.th/
http://www.food.fda.moph.go.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

1 เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายสิ่ง 
แวดล้อมฯ/
เจ้าหน้าท่ี
ห้องพยาบาล 

 1.1 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลรับ
หนังสือเชิญประชุมจากฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขต
ดินแดง 

10-15 นาที 1. หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษา 

2 แผนก     
สารบรรณ/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 
 
 
 

2.1 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
น าส่งหนังสือเชิญประชุมเรื่อง
ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ใ น
สถานศึกษาให้แผนกสารบรรณ 

10-15 นาที/
หลังจาก

ได้รับหนังสือ 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษา 

3 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน

วิทยาเขตฯ/
แผนก    

สารบรรณ 

 3.1 เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ
น าเสนอเอกสารหนังสือเชิญ
ประชุมสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาให้ผู้อ านวยการฯ
พิจารณาการเข้าร่วมประชุม 

1-7วัน 1. หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษา 

4 หัวหน้า
งานพัฒฯ/

แผนก    
สารบรรณ/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 4.1 แผนกสารบรรณส่งหนังสือ
เชิญประชุมสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษาให้กับงานพัฒนา
นักศึกษา 
4 . 2  หั ว ห น้ า ง า น พั ฒ น า
นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง
พยาบาล เรื่ อ งการ เข้ าร่ วม
ประชุมสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

1 วัน/    
หลังไดร้ับ

เอกสารจาก
แผนก     

สารบรรณ 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษา 

5 เจ้าหน้าท่ี
ฝ่าย

สิ่งแวดล้อม/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 5.1 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ตาม
ความประสงค์ของผู้ขอยืม   
5.2 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลส่ง
มอบวัสดุ-อุปกรณ์ใหผู้ขอยืม            

10-15 นาที/
หลังไดร้ับ

ค าสั่ง 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษา 

   
 
 
 

    
 

 

เร่ิม 

1 

รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษาปกีารศึกษาละ 2 ครั้ง 

น าส่งหนังสอืเชญิประชมุสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศกึษาให้กับแผนกสารบรรณ 

ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาอนมุตั ิ

ประสานงานแจ้งเรือ่งตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

รับค าสั่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม
เร่ืองสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 เจ้าหน้าท่ี
ฝ่าย

สิ่งแวดล้อม/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 
 
 
 
 

6.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาลเข้า
ร่วมประชุมสุขาภิบาลใน
สถานศึกษา ณ ห้องประชุม 
ส านักงานเขตดินแดง 

ตามที่
หนังสือเชิญ
ประชุมแจ้ง
ก าหนดการ 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษา 

7 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต/
หัวหน้า

งานพัฒฯ/ 
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 7.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาลท า
สรุปรายงานการประชุมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาส่งผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา 

1วัน/     
หลังเสร็จสิ้น
การประชุม 

1. บันทึกข้อความขอ
ส่งรายงานการประชุม
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

8 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต/

แผนก    
สารบรรณ 

 8.1 ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขตพิจารณา
เอกสารรายงานการประชุม
และอนุมัตคิ าสั่งให้ปฏิบตัิตาม
แนวทางของส านักสิ่งแวดล้อม
เขตดินแดง  

1-7 วัน 1. บันทึกข้อความขอ
ส่งรายงานการประชุม
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

9 หัวหน้า
งานพัฒฯ/

แผนก    
สารบรรณ/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 9.1 แผนกสารบรรณส่งหนังสือ
ตอบกลั บ ร ายง าน ประ ชุม
สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ใ น
สถานศึกษาให้กับงานพัฒนา
นักศึกษา 
9 . 2  หั ว ห น้ า ง า น พั ฒ น า
นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง
พยาบาลเรื่องการประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้องเรื่องการตรวจ
สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ใ น
สถานศึกษา 

1 วัน/     
หลังรับ

เอกสารจาก
แผนก     

สารบรรณ 

1. บันทึกข้อความตอบ
กลับขอส่งรายงานการ
ประชุมสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา 

      

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

6 เจ้าหน้าท่ี
ฝ่าย

สิ่งแวดล้อม/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 
 
 
 
 

6.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาลเข้า
ร่วมประชุมสุขาภิบาลใน
สถานศึกษา ณ ห้องประชุม 
ส านักงานเขตดินแดง 

ตามที่
หนังสือเชิญ
ประชุมแจ้ง
ก าหนดการ 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษา 

7 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต/
หัวหน้า

งานพัฒฯ/ 
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 7.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาลท า
สรุปรายงานการประชุมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาส่งผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา 

1วัน/     
หลังเสร็จสิ้น
การประชุม 

1. บันทึกข้อความขอ
ส่งรายงานการประชุม
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

1 

เข้ารว่มประชุม                           
สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

สรุปรายงานการประชุมสขุาภบิาลอาหาร
ในสถานศึกษาส่งผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

พิจารณา

เอกสารรายงาน  

การประชมุ 

รับค าสั่งแจ้งเร่ืองการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

1 

เข้ารว่มประชุม                           
สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

สรุปรายงานการประชุมสขุาภบิาลอาหาร
ในสถานศึกษาส่งผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

2 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

10 แผนก 
อาคาร

สถานท่ี/
แผนกประชา 

สัมพันธ์/    
ผู้ประกอบ 
การร้านค้า/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 
 
 
 
 

10.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล
ท าหนังสือถึงผู้ประกอบการ
ร้านค้า/แผนกอาคารสถานท่ี/
แผนกประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่อง
การตรวจสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศกึษาและขอความ
อนุเคราะหเ์ตรียมความพร้อม
ในการตรวจสุขาภิบาลอาหาร 
 

1 วัน/ 
หลังจาก

ได้รับเอกสาร
หนังสือค าสั่ง      

1 .บันทึกข้อความแจ้ง
เรื่องการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาและขอ
ความอนุเคราะห์เตรียม
ความพร้อมในการ
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร 

11 แผนก 
อาคาร

สถานท่ี/    
ผู้ประกอบ 
การร้านค้า/
เจ้าหน้าท่ี

ห้อง
พยาบาล/
เจ้าหน้าท่ี

ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ 

 11.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
อาหารร่วมกันตรวจสุขาภิบาล
อาหารร้านคา้ภายในโรงอาหาร
วิทยาเขตฯ 

3-4 ชม. 1.เอกสารข้อมลู
พื้นฐานของวิทยาเขตฯ
และเอกสารรับทราบ
การตรวจสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา 

12 เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายสิ่ง 

แวดล้อมฯ/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 12.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล
รับเอกสารแจ้งผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาจากเจา้หน้าท่ีฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
เขตดินแดง 

10-15 นาที 1. เอกสารแจ้งผลการ
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา 

13 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต/
หัวหน้า

งานพัฒฯ/ 
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 13.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล
น าส่งเอกสารผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาของวิทยาเขตฯให้
แผนกสารบรรณ 

10-15 นาที 
/หลังได้รับ
เอกสาร 

1. เอกสารแจ้งผลการ
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา 

      

2 

แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทราบเรื่องการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

ด าเนนิการตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศกึษารว่มกับ            

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
เขตดนิแดง 

รับเอกสารแจ้งผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

น าส่งหนังสอืแจ้งผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศกึษาให้กับแผนกสารบรรณ 

 

3 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

      

14 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต/

แผนก    
สารบรรณ 

 
 
 
 
 

14.1 ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขตฯพิจารณาเอกสาร
แจ้งผลการตรวจสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา 

1-7 วัน 1. เอกสารแจ้งผลการ
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา 

15 หัวหน้า
งานพัฒฯ/

แผนก    
สารบรรณ/
เจ้าหน้าท่ี

ห้องพยาบาล 

 15 .1  แผนกสารบรรณส่ ง
ห นั ง สื อ แ จ้ ง ผ ล ก า ร ต ร ว จ
สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ใ น
สถานศึ กษา ให้ ง านพัฒนา
นักศึกษา 
 1 5 . 2  หั วหน้ า ง านพัฒนา
นักศึกษาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง
พยาบาล เ รื่ อ งแจ้ งผลกา ร  
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ใน
สถานศึกษา 

1 วัน/  
หลังไดร้ับ

เอกสารจาก
แผนก    

สารบรรณ 

1. เอกสารแจ้งผลการ
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา 

16 ผู้ประกอบ 
การร้านค้า/
เจ้าหน้าท่ี

ห้อง
พยาบาล/ 

 16.1 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล
ท าหนังสือถึงผู้ประกอบการ
ร้านค้า/แจ้งเรื่องการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาและขอความ
อนุเคราะหเ์ตรียมความพร้อม
ในการตรวจสุขาภิบาลอาหาร 

1 วัน/    
หลังไดร้ับ

เอกสารค าสั่ง 

1. บันทึกข้อความขอ
ส่งผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาให้
ผู้ประกอบการร้านค้า 
2. เอกสารแจ้งผลการ
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษาของ
ผู้ประกอบการร้านค้า 

      

3 

พิจารณาเอกสาร

แจง้ผลการตรวจ

สขุาภิบาลอาหาร 

รับค าสั่งแจ้งเร่ืองผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทราบเรื่องผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

จบ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การออกแนะแนวการศึกษาต่อ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.114 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางภัทรวด ี ชาติกานนท ์
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรการเรยีนการสอน การวดัผลประเมินผล ตลอดจนระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนได้ตรงตามความ
ต้องการและความสามารถตนเอง 

3. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาต่อในด้านตา่ง ๆ 
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธม์หาวทิยาลัย 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  1. ประสานงานคณะทีเ่กี่ยวข้องเพื่อน านักศึกษาเข้าร่วม 

2. จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 
3. ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
 

ค าจ ากัดความ  การแนะแนวการศึกษา ( Educational Guidance ) หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การศึกษาโดยเฉพาะ เช่น แนวทางการศึกษาต่อ การเลือกโปรแกรมการเรียน การลงทะเบียน หลักสูตร การเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผลของโรงเรียน การค้นคว้าเขียนรายงาน การอ่านหนังสือ การเตรียมตัวสอบ การสร้างสมาธิในการเรี ยน การเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
คณะ หมายถึง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร์ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางภัทรวดี  ชาติกานนท์ 
 

เอกสารอ้างอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1  จดหมายเชิญร่วมงาน 

2  แบบบันทึกข้อความอนุมัติเดินทางไปราชการ 
3  แบบฟอร์มขอใช้รถ 
4  เอกสารก ากับติดตามแบบประเมินความพึงพอใจ 
5  แผนการด าเนินงานและค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
6  รายงานการประชุมงานพัฒนานักศึกษา 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

1 
สารบรรณ
งานพัฒนา
นักศึกษา 

 1.รับหนังสือจากสารบรรณงาน
พัฒนานักศึกษา 2-3 นาที 

หนังสือเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม 

2 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 2.ประสานงานท้ัง 2 คณะ เพื่อ
เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษา 

1-2 วัน 
หนังสือเชิญเข้าร่วม

กิจกรรม 

3 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 3.เมื่อไดผู้้เข้าร่วมเรียบร้อย
แล้ว ส่งกลับแบบตอบรับเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
4.ด าเนินการส่งแบบตอบ
รับเข้าร่วมกิจกรรม 

3-5 นาที 
 
 
2-3 นาที 

แบบตอบรับเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 

4 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ , 
ผู้อ านวยการ 

 

 5.ท าหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 
6. ผอ.พิจารณาอนุมัต ิ

5-7 นาที 
 
 
1-2 วัน 

หนังสือขออนุมัติตัว
บุคคล 

5 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา , 
ยานพาหนะ 
 
 

 7.เขียนค าขอใช้พาหนะที่
แผนกยานพาหนะ 
 
8.แผนกยานพาหนะตรวจเช็ค
ตารางการใช้รถ 

2-3 นาที 
 
 
3-5 นาที 

ใบค าขอใช้รถ 

6 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 
 
 

 9.ในกรณีที่ไมม่ีรถ(รถไม่ว่าง) 
ท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่า
เดินทางไปราชการ 
10. ผอ.พิจารณาอนุมตั ิ

5-7 นาท ี ใบค าขอใช้รถ 

      

เร่ิม 

หนังสือเชิญเข้าร่วม 

ประสานงานทั้ง2คณะ 

แบบฟอร์มตอบรับเขา้ร่วม 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล 

อนุมัติ ไม่อนุมัต ิ

เขียนค าขอใช้พาหนะ วิทยาเขตฯ 

อนุมัติ ไม่อนุมัต ิ

หนังสือขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัติ 

1 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธกีารด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

     

7 

แผนก
ประชาสมัพั
นธ์ 

 11.ท าหนังสือขอเบิกสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
12.หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์พิจารณา 

3-5 นาที 
 
 
 
1-2 วัน 

หนังสือขอเบิกสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

8 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 
 
 

 13.จัดเตรยีมอุปกรณ์และสื่อ
ในการประชาสมัพันธ์ตาม
จ านวนนักเรียน 

1-3 ช.ม - 

9 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 
 
 

 14.กรณีที่ไมม่ีรถของวิทยาเขต
ฯ โดยสารโดยรถแท็กซี่
เนื่องจากมีสัมภาระ 

*แล้วแต่
สถานท่ีที่ไป
แนะแนวฯ 

- 

 
 
10 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 
 
 

 15.เมื่อเดินทางไปแนะแนว
การศึกษาเรยีนร้อยแล้ว ท า
หนังสือขอเบิกค่าเดินทาง
ตามที่จ่ายจริง 

3-5 นาที 
หนังสือขอเบิกค่า
เดินทางไปราชการ 

 

 
 
 

     

1 

หนังสือขอเบิกอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการออกแนะแนว
การศึกษา 

เดินทางแนะแนวการศึกษา 

หนังสือขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.115 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางภัทรวด ี ชาติกานนท ์
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้เข้าถึงข้อมลูสารสนเทศการรับสมัครงานอย่างสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการรับสมัครงาน 
3. เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับมหาวทิยาลัย 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  1. ประสานงานกับบริษัทหรือหน่วยงานท่ีประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 

2. จัดรวบรวมข้อมูลส าหรับการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆของมหาวิทยาลัย 
3. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในอนาคต 
4. จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 
5. ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
 

ค าจ ากัดความ  การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจและ ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลภายใน
สถาบันเอง 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางภัทรวดี  ชาติกานนท์ 
 

เอกสารอ้างอิง  1. เอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัครงานของแต่ละหน่วยที่ส่งเข้ามา 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  - 
เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

 
    

 
 
1 
 
 

 
สารบรรณ
งานพัฒนา
นักศึกษา 

 
 

 1.1 รับหนังสือจากสารบรรณ
งานพัฒนานักศึกษา 2-3 นาที 

 
 
 

หนังสือเข้า
ประชาสมัพันธ์รับ
สมัครงาน  

2 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 2.1 ลงรับหนังสือในสมุดรับ
หนังสือเข้าแผนก 
 
 

3-5 นาที 

หนังสือเข้า
ประชาสมัพันธ์รับ
สมัครงาน 
 

3 
 
 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 3.1 พิจารณาช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 
 

2-3 นาที 

หนังสือเข้า
ประชาสมัพันธ์รับ
สมัครงาน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 

4.1 ส าเนาเอกสารเพื่อตดิ
ประชาสมัพันธ์ สแกนเอกสาร
และโพสต์ข้อความลงใน
เฟสบุ๊ค ,ไลน์ ,เว็บแนะแนว 

10-15 นาที 
ระยะเวลา
ประชาสมัพั
นธ์ 1เดือน 

หนังสือเข้า
ประชาสมัพันธ์รับ

สมัครงาน 

 
 

    

เร่ิม 

หนังสือเข้า 

ลงรับหนังสือเข้าแผนก 

ประชาสมัพนัธ์

ข่าวสาร 

 ช่องทางในการประชาสัมพันธ ์
- บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- Facebook 
- Line 
- เว็บแนะแนวฯ 
- เสียงตามสาย 

 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การให้บริการให้การปรึกษาแนะแนวการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.116 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางภัทรวด ี ชาติกานนท ์
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อใหก้ารปฏิบัตสิอดคล้องกับนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
2. เพื่อให้บริการให้การปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษา ดูแล และติดตามนักศึกษา 

 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  ใช้กระบวนการหรือกรรมวิธีของการให้ค าปรึกษาเพื่อให้นักศึกษารู้จกัและเข้าใจตัวเองทั้งในด้านการศกึษาเล่าเรียน                    

เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคม และเรื่องงานอาชีพของแต่ละคนในอนาคต จะเน้นให้ค าปรึกษา 4 หัวข้อหลักดังน้ี 
- เรื่องของการศึกษาเล่าเรียน หรือที่เรียกว่าการเรียนการสอน 
- เรื่องส่วนตัวของนักศึกษา 
- เรื่องของสังคมที่นักศึกษาจะต้องประสบ 
- เรื่องงานอาชีพเมื่อเขาศึกษาจบ หรืออาจจะจ าเป็นต้องหางาน 

     นักศึกษาปีท่ี 1-2 เน้นการเรียนการสอน เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคมและงานอาชีพตามล าดับ 
     นักศึกษาปีที่ 3 นักศึกษาได้รับทราบ รับรู้ ถึงวิธีการเรียนรู้มากพอสมควรแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาพึงหยิบเอาเรื่องส่วนตัว กับ
เรื่องสังคมมาเป็นปัจจัยเน้นเป็นล าดับแรกๆ (Priority) ส่วนเรื่องการเรียนรู้กับงานอาชีพเน้นเป็นล าดับรองๆ 
     นักศึกษาปีท่ี 4 น่าจะหยิบเอาเรื่องงานอาชีพควบคู่ไปกับการเรียนรู้แล้วจึงเน้นเรื่องสังคม และเรื่องส่วนตัวเป็นล าดับ 
 

ค าจ ากัดความ       นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
     การให้ค าปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง ที่เกิดจากสัมพันธภาพ
ทางวิชาชีพ ของบุคคลอย่างน้อย 2 คน คือผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาในที่น้ี หมายถึง ครูหรืออาจารย์ที่มีคุณลักษณะที่
เอื้อต่อการให้ค าปรึกษา มีความรู้ และทักษะในการให้ค าปรึกษา ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษา แก่นักศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้ที่ก าลัง ประสบความยุ่งยากใจ หรือมี ความทุกข์และต้องการความ ช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง เข้าใจ สิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะ
ในการ ตัดสินใจ และหาทางออกเพื่อลด หรือขจัดความทุกข์ยุ่งยากใจด้วย ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาตนเองไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ 
     อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเพื่อท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า            
แก่นักศึกษา ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่วม กิจกรรม การวางแผน และการเตรียม
เพื่ออาชีพ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ เรียนอย่างเป็นระบบ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษา
พัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้า ส่งผลต่อการประสบ ผลส าเร็จในอนาคต อีกทั้งคอยตักเตือนดูแลความประพฤติ ให้ค าปรึกษา 
และให้ก าลังใจเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเป็นคนเก่ง คนดี สามารถใช้ชีวิตอยู ่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางภัทรวดี  ชาติกานนท์ 
2.  

เอกสารอ้างอิง  - 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การให้บริการให้การปรึกษาแนะแนวการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.116 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางภัทรวด ี ชาติกานนท ์
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบบันทึกข้อขอค าปรึกษา/แบบฟอร์มบันทึกพฤติกรรม 
2. แบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
3. แบบฟอร์มรายงานผลและสรุปแจง้ผู้บริหารทราบ 
4. ตารางและช่องทางการให้ค าปรึกษา 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
1 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

  

  

 
 
2 
 
 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

อาจารย์แนะ
แนว 

  

3-5 นาที  

 
 
3 
 
 
 
 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

 พิจารณาปัญหาของนักศึกษา
ร่วมกัน 

  

4 
 
 
 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

อาจารย์แนะ
แนว 

 ให้ค าปรึกษา 
ขึ้นอยู่กับแต่

ละเคส 
แบบบันทึกการให้

ค าปรึกษา 

5 
 
 
 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

อาจารย์แนะ
แนว 

 - บันทึกข้อมูลเพื่อติดตามผล 
- สรุปผลการให้ค าปรึกษา 

5-10 นาที 
แบบบันทึกการให้

ค าปรึกษา 

 
6 
 
 

อาจารย์ที่
ปรึกษา

อาจารย์แนะ
แนว 

 - ติดตามนักศึกษา 
- บันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษา 
 

5-10 นาที 
แบบบันทึกการให้

ค าปรึกษา 

 
7 
 
 

อาจารย์แนะ
แนว 

  
- ติดตามนักศึกษา 
 
 

5 นาที 
แบบบันทึกการให้

ค าปรึกษา 

8 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

  

 

 

เร่ิม 

แจ้งเวลาพบนกัศึกษา 

 

พิจารณาปัญหา 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แผนกแนะแนว 

ให้การปรึกษาโดย
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ให้การปรึกษาโดย
อาจารย์แนะแนว 

บันทึกข้อมูลการให้
ค าปรึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ติดตามผลการให้
ค าปรึกษา 

บันทึกข้อมูลการให้
ค าปรึกษา 

จบ 

จบการติดตาม ติดตามผลการให้
ค าปรึกษา 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานติดตามผูส้ าเรจ็การศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.117 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางภัทรวด ี ชาติกานนท ์
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อให้ได้ข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
2. เพื่อเสรมิสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักศึกษาแต่ละรุ่น  
3. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือ แนะน ามาเป็นข้อมูลประกอบ

พิจารณาวางแผนการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและน ามาปรับใหต้รงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

เพื่อ 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  - 
ขอบเขตงาน  ติดตามแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

- ประสานงาน 2 คณะเพื่อทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต 
- ปรับปรุง แก้ไข แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต ให้ตรงตาม....ของแต่ละสาขาวิชา 

- จัดเตรียมแบบสอบถาม 
- รับเอกสารการประเมินจากผู้ประกอบการ 

- ประมวลผลข้อมูล 

- แจ้งผลแก่คณะและมหาวิทยาลยั 

การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท า 
- ประชาสมัพันธ์ข่าวสารการเปดิระบบกรอกภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
- ตรวจสอบ จ านวนบัณฑติที่เข้ามากรอกภาวการณ์มีงานท าในระบบ 
- รายงานให้คณะทราบ ถึงจ านวนการเข้ามากรอกข้อมูล เป็นระยะ 
- ติดตาม กระตุ้นให้บัณฑติที่ยังไม่กรอกข้อมูลมากรอกข้อมูลในระบบ 
- ประมงลผลข้อมูล 
- รายงาน 

 
ค าจ ากัดความ  การติดตามการประกอบอาชีพ หมายถึง การติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ไ้ดข้้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา

ในด้านการประกอบอาชีพ รวมทั้ง กระบวนการน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน  
     ภาวะการมีงานท า หมายถึง สถานภาพในการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาหลัง จบการศกึษาจากมหาวิทยาลัย        
     ความต้องการ หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ึกความคาดหวังในการจัดการศึกษาและ การประกอบอาชีพของศิษยเ้ก่าที่ส าเร็จ
การศึกษา  
     แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง แบบสอบถามที่บัณฑิตต้องน าไปให้นายจ้างหรอืผู้ประกอบการประเมิน 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  1. นางภัทรวดี  ชาติกานนท์ 
 

เอกสารอ้างอิง  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานบัณฑิต ของแต่ละสาขา 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

งานติดตามผูส้ าเรจ็การศึกษา 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งพ.117 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางภัทรวด ี ชาติกานนท ์
ควบคุมโดย : นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง  สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบสอบถามตดิตามผูส้ าเร็จการศึกษา 
2. รายงานการประชุม 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
4. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

 
เอกสารบันทึก   
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
1 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

  

  

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 -เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
-ประสานงานแจ้ง
คณะกรรมการทราบ 
-คณะกรรมการประชุม
วางแผน และแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

 
1-3 นาที 
 
 
3 ช่ัวโมง 

 
ค าสั่งแต่งตั้ง 
 
 
รายงานการประชุม 

 
3 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 จัดท าแบบสอบถามติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาและเอกสาร 
, เว็บไซต์ , คิวอารโ์คส 

1 อาทิตย์ 

 
แบบสอบถาม 

 
4 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 ด าเนินการแจกเอกสาร
แบบสอบถามตดิตามผูส้ าเร็จ
การศึกษา,ท าผ่านเว็บ คิวอาร์
โคส 

1 เดือน 

แบบสอบถาม+รายชื่อ
นักศึกษาท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

 
 
5 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 คณะกรรมการวิเคราะห์และ
สรุปข้อมลู ใส่ฐานข้อมลูศิษย์
เก่า 

1 อาทิตย์ 

ข้อมูลผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

6 
 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 รายงานสรุปผลการศึกษาให้
รองอธิการบดีทราบ 

1 วัน 

 
รายงานสรุป 

 
 
7 
 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

 ส่งรายงานผลตดิตามผูส้ าเร็จ
การศึกษาให้ทั้ง 2 คณะ
รับทราบ 

1 วัน 

 
รายงานสรุป 

8 

แผนกแนะ
แนว

การศึกษา
และอาชีพ 

  

 

 

เร่ิม 

อนุมตั ิ ไม่อนุมัต ิ

แต่งตั้งคณะกรรมการผูส้ าเรจ็การศึกษา
ด าเนนิการติดตามเก็บข้อมูล 

ยุติ 

จบ 

คณะกรรมการประชมุวางแผน 

ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

ด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้ับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

น าเสนอผู้บริหาร 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 

งานกิจการพิเศษ 
ส ำนกังำนวิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกประชาสัมพันธ์ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

การรับโทรศัพท์สายนอก โอนสายภายใน 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งก.118 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษร
จันทร์ควบคุมโดย : หัวหน้างานกจิการ
พิเศษ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอดวชิาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถดา้นวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มมีาตรฐานสูงขึ้น 
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสมัพันธ์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 

ขอบเขตงาน 1. สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
2. โอนสายโทพท์ของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 
3. ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับต้นสาย 

 

ค าจ ากัดความ           การติดต่อสื่อสาร หมายถงึ การบอกต่อหรือเผยแพร่ด้วยถ้อยค า ข้อความ หรือหนังสือท่ีได้จากการฟัง พูด อ่าน เขียน 
จากบุคคลหนึ่ง หรือสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือสถานท่ีหนึง่ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1. นางล าพึง สีทองค า ผู้บริหาร/ลงนาม 
2. นางสาวชลลดัดดา เกษรจันทร์ หวัหน้างานกิจการพิเศษ 
3. นางสาวรัชนีกร ธรรมชาติ เจ้าหนา้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ 

เอกสารอ้างอิง สถิติการให้บริการ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ การรับโทรศัพท์สายนอก โอนสายภายใน (CPC-WI-5-002) 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
          รับโทรศัพท์จากภายนอก 
 
                                                                                                                                  
                                       ไม่ต้องการ 

รับโทรศัพท์จากสายภายนอก 1นาที/
แล้วแต่
กรณ ี

บันทึกผู้ใช้
โทรศัพท์
ในแต่ละ

วัน 

2 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
 
 
 

สอบถามข้อมูลรายละเอยีด
เบื้องต้น 

3 นาที/
ขึ้นอยู่กับ

กรณ ี

บันทึกผู้ใช้
โทรศัพท์
ในแต่ละ

วัน 

3 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

ต้องการ 
 
                                        ไม่มีผู้รับสาย 
 
 
 
 
 

โอนสายไปยังหน่วยงานท่ีสาย
นอกต้องการติดต่อ/กรณีไม่มี
ผู้รับสาย สอบถามข้อมูลและ
โอนสายให้ใหม่ หรือ วางสาย 

1นาที/
แล้วแต่
กรณ ี

บันทึกผู้ใช้
โทรศัพท์
ในแต่ละ

วัน 

4 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

                                             มผีู้รับสาย 
 
 
 

บันทึกข้อมูลโทรศัพท์สายนอก
โทรเข้าภายในและจัดเก็บข้อมลู
เพื่อจัดท าสรุปการใช้โทรศัพท์
ประจ าเดือน เสนอ ผู้บริหาร 
ต่อไป 

5 นาท ี บันทึกผู้ใช้
โทรศัพท์
ในแต่ละ

วัน 

      

เร่ิม 

สอบถาม 

โอนสาย 

บนัทกึขอ้มลู 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure :SOP) 

 การบริการเสียงตามสาย 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งก.119 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษร
จันทร์ควบคุมโดย : หัวหน้างานกจิการ
พิเศษ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให่มีมาตรฐานสูงขึ้น 
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 

ขอบเขตงาน 1. ประกาสเสยีงตามสายตามค าขอใช้บริการ 
2. ประกาศเสียงตามสายตามแผนเปน็ประจ า เช่น เคารพธงชาติ 
3. ประกาศเสียงตามสายให้ข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณส์ าคัญ 

 

ค าจ ากัดความ ประกาศเสียงตามสาย หมายถึง ช่องทางการประชาสัมพันธผ์่านเครือ่งขยายเสียง เพื่อกระจายไปยังผูร้ับสารจ านวนมาก 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1. นางล าพึง สีทองค า ผู้บริหาร/ลงนาม 
2. นางสาวชลลดัดดา เกษรจันทร์ หวัหน้างานกิจการพิเศษ 
3. นางสาวรัชนีกร ธรรมชาติ เจ้าหนา้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ 

 
เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มขอใช้บริการ 

แบบฟอร์มที่ใช้ การบริการเสยีงตามสาย (CPC-WI-5-003) 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

                                        
 
            
 

รับแบบฟอร์มขอให้บริการ และ
หลังความประสงค์การขอใช้
บริการ 
 

5 นาท ี PR.01 

2 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
                                             
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่จะประกาศเสียงตาม
สาย กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการให้
ทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข หาก
ข้อมูลถูกต้องจึงด าเนินการ
ประกาศเสียงตามสาย 

5 นาท ี PR.01 

3 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงความถูกต้องในการ
ประกาศ และด าเนินการ
ให้บริการประกาศเสียงตามสาย 

5 นาท ี
 
 

PR.01 
 

4 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
 
 

แจ้งผู้ขอใช้บริการให้ทราบว่าได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์
เรียบร้อย/จดัเก็บแบบฟอรม์ขอ
ใช้บริการ 

5 นาที PR.01 

      

เร่ิม 

จบ 

ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ 



 

     SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure :SOP) 

การบริการขอถ่ายภาพ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งก.120 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษร
จันทร์ควบคุมโดย : หัวหน้างานกจิการ
พิเศษ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให่มีมาตรฐานสูงขึ้น 
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน 1. ถ่ายภาพตามค าขอใช้บริการ 
2. ถ่ายภาพตามแผนเป็นประจ า เช่น ภาพอาคารเรียน ภาพภมูิทัศน์ภายในวิทยาเขตฯ 
3. ถ่ายภาพเหตุการณ์ส าคัญ/งานส าคัญ 
4.  

ค าจ ากัดความ การถ่ายภาพ หมายถึง การบันทึกเหตุการณ์ ณ จดุเวลาใดเวลาหนึ่งในการเก็บสภาพแสง ณ เวลานั้นไว้บนวัตถุไวแสง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1. นางล าพึง สีทองค า ผู้บริหาร/ลงนาม 
2. นางสาวชลลดัดดา เกษรจันทร์ หวัหน้างานกิจการพิเศษ 
3. นางสาวรัชนีกร ธรรมชาติ เจ้าหนา้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มขอใช้บริการ 

แบบฟอร์มที่ใช้ การบริการขอถ่ายภาพ (CPC-WI-5-004) 
 

เอกสารบันทึก  - 



 

     SOP ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 ส ำนักงำนวทิยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก      
 

364 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชาสัมพันธ์ 
 

 

รับแบบฟอร์ม  PR.05 ขอรับ
บริการถ่ายภาพ หรือใบบันทึก
ข้อความขอความอนุเคราะห์
ขอรับบริการถ่ายภาพ 

1 นาท ี PR.05 

2 นักประชาสัมพันธ์ 
 

                                     
                             
 
 
                  ถูกต้อง 

 

ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอใช้
บริการถ่ายภาพ/หนังสือบันทึก
ข้อความ โดยแจ้งล่วงหน้า 3 วัน
ท า ก า ร  ก ร ณี บั น ทึ ก ภ า พ
ภายนอกสถานท่ีหรือต่างจังหวัด 
ใ ห้ แ น บ ค า สั่ ง ห รื อ บั น ทึ ก
ข้ อความพร้ อมใบอนุมั ติ ตั ว
บุ ค ค ล  ห า ก ไ ม่ ม าส าม า รถ
ให้บริการได้นักประชาสัมพันธ์
ติดต่อกลับผู้ขอรับบริการ 
หมาย เหตุ  การรั บ งานทาง
โทรศัพท์ใช้กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
เท่านั้น 

5-10 นาที  

3 นักประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

ด าเนินการถ่ายภาพ ตามวัน
เวลาและสถานท่ีที่จัดงาน 
 

ตาม
ระยะเวลา

การจัด
กิจกรรม 

 

      

เร่ิม 

จบ 

รับแบบฟอร์ม PR.05 
ขอรับบริการถา่ยภาพ 

 

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ 

ตรวจสอบ 

นักประชาสัมพันธ์ด าเนินการ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure :SOP) 

 การบริการขอท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งก.121 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษร
จันทร์ควบคุมโดย : หัวหน้างานกจิการ
พิเศษ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ใหม้ีมาตรฐานสูงขึ้น 
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน 1. จัดท าไฟลภ์าพตามค าขอใช้บริการ 
2. จัดเรยีงไฟลภ์าพตามวันเวลา สถานท่ีจัดกิจกรรม 
3. น าเสนอกิจกรรมที่เกดิขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ จัดท ารายละเอียดงานเพือ่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

 

ค าจ ากัดความ ไฟล์ภาพ หมายถึง การบันทึกภาพที่สามารถบีบอดัไฟล์ให้มีขนาดเลก็ ส่วนมากน ามาใช้เป็นภาพเคลื่อนไหว 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1. นางล าพึง สีทองค า ผู้บริหาร/ลงนาม 
2. นางสาวชลลดัดดา เกษรจันทร์ หวัหน้างานกิจการพิเศษ 
3. นางสาวรัชนีกร ธรรมชาติ เจ้าหนา้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ 

 
เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มขอใช้บริการ 

แบบฟอร์มที่ใช้ การบริการขอท าป้ายประชาสัมพนัธ์ (CPC-WI-5-005) 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชาสัมพันธ์ 
 

 

รั บแบบฟอร์ ม  PR.02 ขอใ ช้
บริการป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
ใบบันทึกข้ อความขอความ
อนุเคราะห์ขอประชาสัมพันธ์ 
 

1 นาท ี
 
 
 

PR.02 

2 นักประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 

 

 
 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบแบบฟอร์ม ข้อมูล
รายละเอียดของงาน รูปแบบ 
ขนาดไซต์ งานออกแบบ เช่น ไว
นิล,โปสเตอร์,สติ๊กเกอร์ ฯ กรณี
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
หรือไม่สามารถจัดท าให้ได้ นัก
ประชาสัมพันธ์แจ้งกลับผู้ขอใช้
บริการ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ 
โดยเรียงล าดับงานจากการขอใช้
บริการก่อนหลัง 

5-15 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 นักประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

ด าเนินการออกแบบ/ปริ้นงาน 
เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่ขอใช้
บริการ 

 
3 วัน 

 

 

4 นักประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 

หากผู้ใช้บริการต้องการเผยแพร่ 
นักประชาสัมพันธ์จะเผยแพร่ให้
ทางแฟนเพจมหาวิทยาลัย 
 

  

      

เร่ิม 

จบ 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ 

นักประชาสัมพันธ์ด าเนินการ 

ส่งมอบงาน เผยแพร่/ไม่เผยแพร ่

รับแบบฟอร์มท าป้าย
ประชาสัมพันธ ์ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure :SOP) 

 การบริการปา้ยไฟว่ิง 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งก.122 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษร
จันทร์ควบคุมโดย : หัวหน้างานกจิการ
พิเศษ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 
 

ขอบเขตงาน 1. ป้อนข้อมูลในโปรแกรมป้ายไฟว่ิงเพื่อให้แสดงผลสู่สาธารณชน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาหนี่ง 
2. ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นป้ายไฟว่ิง 
3. กรองข้อมูลก่อนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

 

ค าจ ากัดความ      ป้ายไฟว่ิง หมายถึง เป็นสื่อดิจติอลชนิดหนึ่งที่ใช้แสงสีเพื่อดึงดดูและบอกกล่าวข้อมลูข่าวสาร สามารถมองเห็นได้ชัดเจนใน
ช่วงเวลาหนึ่ง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1. นางล าพึง สีทองค า ผู้บริหาร/ลงนาม 
2. นางสาวชลลดัดดา เกษรจันทร์ หวัหน้างานกิจการพิเศษ 
3. นางสาวรัชนีกร ธรรมชาติ เจ้าหนา้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ 

เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มขอใช้บริการ 

แบบฟอร์มที่ใช้ การบริการป้ายไฟว่ิง (CPC-WI-5-007) 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 นักประชาสัมพันธ์ 
 

 

รับแบบฟอร์ม PR.04 ใบขอประ
ขาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่ง หรือใบ
บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ข อ ค ว า ม
อนุเคราะห์ขอประชาสัมพันธ์
ป้ายไฟว่ิง 

1 นาท ี PR.04 

2 นักประชาสัมพันธ์ 
 

                                     
                             
 
 
                               ถูกต้อง 

 

ตรวจสอบแบบฟอร์มข้อมูล 
ร า ย ล ะ เ อี ย ดขอ ง ข้ อค ว าม
ประชาสัมพันธ์ กรณีข้อมูลไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน แจ้ง
ก ลั บ  + ป ร ะ ส า นขอข้ อมู ล
เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ขอใช้
บริการ 

5 นาท ี  

3 นักประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

ด า เ นิ น ก า ร ขึ้ น ข้ อ ค ว า ม
ประชาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่งตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

10 นาที  

      

เร่ิม 

จบ 

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ 

ตรวจสอบ 

นักประชาสัมพันธ์ด าเนินการ 

รับแบบฟอร์มขอ
ประชาสัมพันธป์้ายไฟวิ่ง 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure :SOP) 

กระบวนการประชาสมัพันธ์ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งก.123 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษร
จันทร์ควบคุมโดย : หัวหน้างานกจิการ
พิเศษ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการ ความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 

ขอบเขตงาน กระบวนการเสริมภาพลักษณ์องคก์รและการเผยแพร่ ข้อมลูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในครั้งนี้ จะท า
การรวบรวมความรู้จากการปฏิบัตงิานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มประชาสัมพนัธ์ โดยมีกระบวนการ
วางแผน การก าหนดประเด็นเนื้อหาในการผลิตสื่อ การออกแบบจัดท าสื่อ การตรวจสอบความถูกต้อง และการเผยแพร่การ
ก าหนดล าดับ ขั้นตอนในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ท้ังในส่วนท่ีด าเนินการเองและการจ้างเหมาด าเนินการให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ค าจ ากัดความ ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพลักษณอ์งค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานในความรูส้ึกของประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีประชาชนไดร้ับรู้นั้น ๆ โดยการเกดิภาพลักษณ์ต้องใช้ระยะเวลาทีย่าวนาน ในการจัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์ นักประชาสมัพันธ์ควรศึกษาถึงลักษณะของภาพลักษณ์ และประเภทของภาพลักษณ์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
สามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 
การวางแผนประชาสัมพันธ์ หมายถึง การก าหนดวิธีขององค์กร สถาบัน หน่วยงาน อย่างมีเหตุมผีล เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การวางแผนนนี้เป็นขั้นตอนท่ีกระท าต่อจากวิเคราะห์วจิัย ดังน้ันนักประชาสมัพันธ์ควรทราบถึงเหตุ
ของปัญหาที่หน่วยงานต้องเผชิญอยู่และท่าทีทัศนคตติ่าง ๆ ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนด
รายละเอียดกจิกรรมต่าง ๆ ในแผนการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และที่ส าคญัต้องมีกิจกรรมที่เป็น
กลยุทธ์ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรใ์นเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณอ์งค์กรนั้น ๆ ด้วย 
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การด าเนินงานประชาสัมพันธ์นั้นส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูง ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร 
เพื่อให้กลุ่มประชาชนเป้าหมาย เกดิความรู้ความเข้าใจและมคีวามรูส้กึท่ีดีต่อองค์กร หรือสถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่
เป็นเพียงแค่งานเผยแพร่ แต่งานประชาสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศลิป์ในเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกดิความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน เป็นงานส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างสมัพันธภาพระหว่างหน่วยงานองค์กรหรือสถาบนักับกลุ่มประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความจริงและประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย 
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเขียนที่แตกต่างจากการเขียนประเภทอื่น ๆ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
จากการเขียนท่ัวไป การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนเป้าหมายเกดิความรู้ รูปแบบของการ
เขียนเพื่อการประชาสมัพันธ์ ภายในและภายนอกองค์กร มีการเขียนในลักษณต่าง ๆ เช่นการเขียนข่าวแจก การเขียนสุนทร
พจน์ในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบทความ การเขียนบรรยายสรุป การเขียนทางวิชาการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1. นางล าพึง สีทองค า ผู้บริหาร/ลงนาม 
2. นางสาวชลลดัดดา เกษรจันทร์ หวัหน้างานกิจการพิเศษ 
3. นางสาวรัชนีกร ธรรมชาติ เจ้าหนา้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure :SOP) 

กระบวนการประชาสมัพันธ์ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งก.123 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษร
จันทร์ควบคุมโดย : หัวหน้างานกจิการ
พิเศษ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง 1. แผนประจ าป ี
2. เอกสารเผยแพร ่

แบบฟอร์มที่ใช้ 1. กระบวนการประชาสมัพันธ์  (CPC-WI-5-001) 
2. การรับโทรศัพท์สายนอก โอนสายภายใน (CPC-WI-5-002) 
3. การบริการเสยีงตามสาย (CPC-WI-5-003) 
4. การบริการขอถ่ายภาพ (CPC-WI-5-004) 
5. การบริการขอไฟลภ์าพ (CPC-WI-5-005) 
6. การบริการขอท าป้ายประชาสัมพนัธ์ (CPC-WI-5-006) 
7. การบริการป้ายไฟว่ิง (CPC-WI-5-007) 
8. การบริการข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ (CPC-WI-5-008) 
9. การด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (CPC-WI-5-009) 

เอกสารบันทึก - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ

ด าเนนิงาน 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
                                                                                                                                                              

- ประชุมเพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี
- ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
โดยระบุช่วงเวลาเป็นรายไตร
มาส 
- น าแผนเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

1-2 วัน 1.แผน
ประจ าป ี
2. เอกสาร
เผยแพร ่
 

2 ผอ. ส านักงาน
วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ         

 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการแกไ้ข และน าเสนอ
อีกครั้ง 
 

1 วัน 1. แผน
ประจ าป ี
2. เอกสาร
เผยแพร ่
 

3 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
 

- รวบรวมข้อมูลทีต่้องการ
น าเสนอจากแหล่งข่าว  
หน่วยงานต่างๆ 
- รวบรวมภาพประกอบท่ี
เกี่ยวข้อง 
- สรุปรายละเอียดข้อมลู (เขียน
ข่าว) ให้เป็นตามเป้าหมายที่
ต้องการน าเสนอ เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์และผลติสื่อ 
-คัดเลือกรูปแบบสื่อให้ตรงกับ
เนื้อหา และกลุ่มเปา้หมาย 
- ออกแบบสื่อ Art Work 

ตลอดป ี 1. แผน
ประจ าป ี
2. เอกสาร
เผยแพร ่
 

4 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

                                              
 
 
 
 
 

น าเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากมี
ข้อเสนอแนะด าเนินการแกไ้ข 

1-3 ช่ัวโมง 1. แผน
ประจ าป ี
2. เอกสาร
เผยแพร ่
 

      

เร่ิม 

จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 

เพื่อพิจารณา 

ก าหนดข้อมูล (content) 
ประเด็นข่าวที่ต้องการน าเสนอ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure :SOP) 

 การบริการข่าวประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล
ต่าง ๆ 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งก.124 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษร
จันทร์ควบคุมโดย : หัวหน้างานกจิการ
พิเศษ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ทันสมัย 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ใหม้ีมาตรฐานสูงขึ้น 
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 

ขอบเขตงาน 1. คัดกรองข้อมูลก่อนประชาสัมพันธ ์
2. ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นสื่อโซเชียลต่าง ๆ 

ค าจ ากัดความ      สื่อโซเชียลมีเดีย หมายถึง เป็นสื่อท่ีผู้รับข้อมลูสามารถรับได้โดยตรง โดยข้อมูลที่ให้จะต้องชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1. นางล าพึง สีทองค า ผู้บริหาร/ลงนาม 
2. นางสาวชลลดัดดา เกษรจันทร์ หวัหน้างานกิจการพิเศษ 
3. นางสาวรัชนีกร ธรรมชาติ เจ้าหนา้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ 

 
เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มขอใช้บริการ 

แบบฟอร์มที่ใช้ การบริการข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ (CPC-WI-5-008) 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

                                        
 
            
 

ด าเนินการขอข้อมลูข่าวสาร ที่
จัดท า Content 
 
 

30 นาที ข้อมูลข่าว 

2 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
                                             
 
 
มีข้อมูล 

ด าเนินการตรวจเช็คข้อมูล
ข่าวสารและรไีซด์ภาพข่าว
ส าหรับใช้ในการขึ้น Pr บนสื่อ
โซเชียลต่างๆ /และน าเสนอ 

30 นาที/
ขึ้นอยู่กับ
เนื้องาน 

ข้อมูลข่าว 

3 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
 
 
 
อนุญาต 

พิจารณาข้อมลูข่าวและรูปภาพ
ประกอบ/ไม่ถูกต้อง ส่งกลับ
แก้ไข/ถูกต้อง ด าเนินการน าขึ้น 
Pr น าขึ้นบนโซเชียลต่างๆได ้

1 ช่ัวโมง/
ขึ้นอยู่กับ

จ านวนข่าว 

ข้อมูลข่าว 

4 หัวหน้าแผนก
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
 
 

ด าเนินการน าขา่วข้ึนเผยแพร่
บนสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น
Facebook/หรือสื่ออ่ืนๆ 

1 ช่ัวโมง/
ขึ้นอยู่กับ

จ านวนข่าว 

ข้อมูลข่าว 

      

เร่ิม 

จบ 

ตรวจเช็ค 

พิจารณา 

ด าเนินการ 

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกศิลปวัฒนธรรม 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
วข.จักรพงษภูวนารถ 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure :SOP) 
 การด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

รหัสเอกสาร 
CPC63.งก.125 

วันท่ีบังคับใช้ 
1/7/63 

เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษร
จันทร์ควบคุมโดย : หัวหน้างานกจิการ
พิเศษ 
อนุมัติโดย : นางล าพึง สีทองค า 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ ร้อยละข้อผิดพลาดในการจดัท าแผน (ไม่เกินร้อยละ3) 
(เป็นข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงาน ส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้) 

ขอบเขตงาน 1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ยัง่ยืน เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรูด้้านศลิปวัฒนธรรม 
2. ด าเนนิโครงการด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
3. ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

 
ค าจ ากัดความ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งถ่ายทอดข้อมูลสู่ชุมชน 

วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งท่ีสืบทอดจากรุ่นสูรุ่่น   
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 1. นางล าพึง สีทองค า ผู้บริหาร/ลงนาม 
2. นางสาวชลลดัดดา เกษรจันทร์ หวัหน้างานกิจการพิเศษ 
3. นางสาวรัชนีกร ธรรมชาติ เจ้าหนา้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ 

เอกสารอ้างอิง 1. ค าสั่งแต่งตั้ง 
2. เอกสารการด าเนินโครงการ 
3. เอกสารการสรุปผล/เอกสารการประชุม 

แบบฟอร์มที่ใช้ การด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (CPC-WI-5-009) 
 

เอกสารบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

1 อธิการบด ี  
 
           
                                                                                                                                                 

-รวมรวบรายชื่อผู้รับผิดชอบด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้อธิการลง
นาม 
-คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ
และที่ปรึกษาด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3 วัน/ขึ้นอยู่
กับอธิการบด ี

ค าสั่งแต่งตั้ง 

2 หัวหน้างาน
กิจการพิเศษ 

 
 
 
 
 

2.แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 
2.1 ก าหนดปฏิทินการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
2.2 ก าหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามไตรมาสของ
ปีงบประมาณ 

1 วัน เอกสาร
งบประมาณ 

3 อธิการบด ี  
 
                                         

3.เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนผ่านงานนโยบาย/กอง
คลัง 
 

3 วัน/ขึ้นอยู่
กับอธิการบด ี

บันทึก
ข้อความ/ขอ
อนุมัต ิ

4 หัวหน้างาน
กิจการพิเศษ 

 4.ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
4.1 ประสาน/จองและจดัสถานท่ี
จัดโครงการ/กิจกรรม 
4.2 ติดต่อวิทยากร /ประสาน
ผู้เข้าร่วมอบรมและ
กลุ่มเป้าหมาย 
4.3 ติดต่อที่พัก/ประสาน
ยานพาหนะและการเดินทาง 
4.4 เตรียมเอกสารประกอบการ
บรรยาย 
4.5 จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 วัน บันทึก
ข้อความ/ขอ
อนุมัต ิ

      

เร่ิม 

แต่งตั้งกรรมการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

พิจารณาจัดสรรโครงการ
และกจิกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ขออนุมัติ
โครงการ 

ท าบันทกึขอ้ความแจ้ง ผอ.ส านกังาน 

ด าเนนิโครงการตามแผน 

1 
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ล าดับที ่
 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

    
 
 

  

5 หัวหน้างาน
กิจการพิเศษ 

 -ประชุมเพื่อปรึกษา หารือ/
รูปแบบการด าเนินโครงการ 
 

1 วัน เอกสารการ
ประชุม 
 

6 ผอ.ส านักงาน  -ติดตามการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
 

1 วัน เอกสารการ
สรุปผล 

7 ผอ.ส านักงาน  -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประชาสมัพันธ์โครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 

ก่อน/หลัง 
ตาม

ระยะเวลา
ของการจัด

งาน 

การ
ประชาสมัพัน
ธ์/เว็ป/
เฟสบุ๊ค/ปา้ย
ไฟ/เสียงตาม
สาย 

      

ก ากับติดตามตัวชีว้ัด/ การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

สรุปผลและรายงานตอ่มหาวทิยาลัย
ฯ 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการ/ 

กิจกรรมทีแ่ล้วเสรจ็ 

จบ 

1 




