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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนกิจกรรมนักศึกษำ 

กำรจัดท ำปฏิทินกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.024 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  โครงกำร/กิจกรรมแล้วเสร็จตำมปฏิทินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ร้องละ 80 =(จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ X 100)/
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

ขอบเขตงำน  ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุม เฉพำะกำรด ำเนินกำรจัดท ำปฏิทินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
ค ำจ ำกัดควำม       งานกิจการนักศึกษา หมำยถึง งำนหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระท ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้นักสึกษำได้พัฒนำ

ตนเอง ท้ังทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและบุคลิกภำพให้เต็มตำมศักยภำพ  
     กิจกรรมนักศึกษา หมำยถึง กิจกรรมใด ๆที่ทำงมหำวิทยำลัยฯจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษำ ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมกำรเรียน กำรสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิจและจุดมุ่งหมำยเพื่อส่งเสริมละพัฒนำด้ำนบุคลิกภำพ 
     นักศึกษา หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  
     การด าเนินงานตามแผน หมำยถึง กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม ที่ก ำหนดไว้ในแผนไป
ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
     การติดตาม หมำยถึง กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผน หรือก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลดี
ยิ่งข้ึน 
     การสรุปผลการด าเนินงาน หมำยถึง กำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพื่อให้ทรำบถึงผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิภำพหรือไม่ 
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ/รองอธิกำรบดี: ลงนำมในปฏิทินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ บุคลำกร
ผู้ดูแล : จัดท ำปฎิทินพัฒนำนักศึกษำ 

เอกสำรอ้ำงอิง  1. พรบ.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 มำตรำที่ 27 ที่ก ำหนดให้ต้องท ำแผนพัฒนำ มหำวิทยำลัย และ 
แผนพัฒนำหน่วยงำน 
 2. คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 และตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
3.ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ว่ำด้วย กิจกรรมนักศึกษำ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2558 

แบบฟอร์มที่ใช้  1.1 แผนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ 
1.2 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ 
1.3 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
1.4 รำยงำนกำรประชุม 
1.5 รำยละเอียดช่องทำงในกำรก ำกับและตดิตำมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ 
1.6 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำ 

 
เอกสำรบันทึก: - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

1 เจ้ำหน้ำท่ี
กิจกรรม 

 1.1 เจ้ำหน้ำท่ีท ำหนังสือเชิญ
ทั้ง 3 ส่วนงำนเข้ำร่วมประชุม
จัดท ำปฎิทิน กิจกรรม โดยให้
แต่ละส่วนงำนน ำ ปฏิทิน
กิจกรรมของแตล่ะส่วนงำน 
เข้ำร่วมประชุมด้วย (ควร
ด ำเนินกำร ให้แล้วเสร็จก่อน
เปิดปีกำรศึกษำ ใหม่)  
1.2 เจ้ำหน้ำท่ีจดัท ำวำระกำร 
ประชุม  
1.3 เจ้ำหน้ำท่ีกรอกแบบฟอร์ม
ขอใช้ ห้องประชุมและอุปกรณ์
ที่ต้องใช้ใน กำรประชุม  
1.4 เจ้ำหน้ำท่ีจดัท ำรำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วม ประชุม  
1.5 เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกกำร
ประชุมเพื่อ ส่งให้ท้ัง 3 ส่วน 
1.6 เจ้ำหน้ำท่ีสรุปวำระกำร
ประชุม ส่งไปยัง 3 ส่วนงำนให้
รับทรำบ โดย ท ำเป็นบันทึก
ข้อควำมขอส่งวำระกำร 
ประชุมไปยัง 3 ส่วนงำน 

 

1 วัน 1.หนังสือเชิญประชุม 
2. ปฎิทินของทั้ง 3 

ส่วนงำน 

2 เจ้ำหน้ำท่ี
กิจกรรม 

 2.1 เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำ
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษ 
ำ  ตำมที่ประชุมเห็นชอบ  2.1 

เมื่อท ำปฏิทินกิจกรรมเสร็จ 

แล้ ว  เ สนอให้ หั วหน้ ำ ง ำน
พัฒนำนักศึกษำตรวจควำม
ถู ก ต้ อ ง   ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร 

ส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภู
วนำรถพิจำรณำเพื่ อ เสนอ
ผู้บริหำรลงนำม  

1 สัปดำห ์ ปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษำ 

   
 
 

   

เร่ิม 

ประชุม หน่วยงำนภำยใน 3 ส่วนงำน 

งำนพัฒนำนักศึกษำ/คณะ 

 

 

จัดท ำปฏิทินกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ 

 

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

3 เจ้ำหน้ำท่ี
กิจกรรม 

 3.1 เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรน ำ
ปฏิทิน กิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ เสนอให้ผู้ม ีบริหำร
(รองอธิกำรบดี) ลงนำมก่อนท่ี 
จะประกำศใช้ 

3 วัน ปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษำ 

4 เจ้ำหน้ำท่ี
กิจกรรม 

 4.1 เจ้ำหน้ำท่ีท ำหนังสือแจ้ง
ปฏิทิน กิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำไปยัง 3 ส่วนงำน
เพื่อให้บุ ค ล ำ ก ร แ ล ะ 
นักศึกษำรับทรำบถึงกิจกรรมที่
จะจัด ขึ้นในตลอดทั้งปี
กำรศึกษำ  
4.2 เจ้ำหน้ำท่ีประกำศปฏิทิน 
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ผ่ำน
ทำง เว็บไซต์ และสื่อ
ประชำสมัพันธ์ต่ำงๆ 
จะจัด ขึ้นในตลอดทั้งปี
กำรศึกษำ  
4.3 เจ้ำหน้ำท่ีประกำศปฏิทิน 
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ผ่ำน
ทำง เว็บไซต์ และสื่อ
ประชำสมัพันธ์ต่ำงๆ 

1 วัน หนังสือแจ้งเวียนไปยัง
ทุกส่วนงำน 

5 เจ้ำหน้ำท่ี
กิจกรรม 

 5.1 กรณเีป็นกิจกรรมของส่วน
งำนอ่ืนท่ีงำนพัฒนำนักศึกษำ  
ไม่รับผิดชอบ 5.1.1 เจ้ำหน้ำท่ี
ติดตำมกำร ด ำเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตำมปฏิทินกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ  
5.2 กรณเีป็นกิจกรรมที่งำน
พัฒนำ นักศึกษำเป็น
ผู้รับผิดชอบ 5.2.1 เจ้ำหน้ำท่ี
ด ำเนินกิจกรรม ให้เป็นไปตำม
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนำ 
นักศึกษำ(ดเนินงำนตำม 
กระบวนกำรจดัท ำโครงกำร/ 
กิจกรรม 

ระยะเวลำ 
ขึ้นอยู่กับ 
กิจกรรม 

ปฏิทินกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ 

   
 
 

   

1 

เสนอผู้บริหำร
ลงนำม 

ไมถ่กูต้อง 

 ถกูต้อง 

ประกำศปฏิทินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 

ด ำเนินงำนตำมปฏิทิน 
 

2 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

6 เจ้ำหน้ำท่ี
กิจกรรม 

 6.1 เจ้ำหน้ำท่ีสรุปผลกำรด 
ำเนิน กิจกรรมตลอดทั้งปี
กำรศึกษำ เสนอ ผู้บริหำร  

ระยะเวลำ 
ขึ้นอยู่กับ 
กิจกรรม 

รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม 

 
 

 

     

2 

ด ำเนินงำนตำมปฏิทิน 
 

สิน้สดุ 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนกิจกรรมนักศึกษำ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.025 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำให้เป้นไปตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย 
2. เพื่อแนะน ำให้ค ำปรึกษำอ ำนวยควำมสะดวกและก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัยทั้งภำยในและ

ภำยนอกเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
3. ประสำนงำนร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ

และกิจกรรมมหำวิทยำลัย 
  

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  1.ควำมพึงพอใจขอผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
2.จ ำนวนกิจกรรมส ำเร็จลุล่วงตำมแผนกำรด ำเนินงำนท่ีวำงไว้ร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน  กระบวนกำรด ำเนินกำรของกิจกรรมนักศึกษำเริ่มตั้งแต่  
กำรวำงแผน 

- จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำตำมภำรกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นโยบำย และวัตถุประสงค์ของ
มหำวิทยำลัยตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ ตลอดจนภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยและมีกำรแจ้งแผนกำรด ำเนินงำนให้
บุคลำกรในหน่วยได้รับทรำบกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

ด ำเนินงำนตำมแผน 
- ด ำเนินงำนตำมกรอบปฏิทินกิจกรรมที่ระบุตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ 

กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล 
- ได้ด ำเนินกำรประเมินผลโดยพิจำรณำจำกสัมฤทธิผลในกำรด ำเนินงำนตำมแผน ใช้วิธีด ำ เนินกำรประเมินโดย                         

ใช้แบบสอบถำมและวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน พร้อมจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลเป็นรูปเล่ม       
เพื่อเสนอต่อผู้บริหำร ตลอดจนมีกำรน ำรำยงำนกำรประเมินผลมำใช้ใน กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

กำรปรับปรุงพัฒนำ 
- น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะโดยน ำเสนอเข้ำคณะกรรมกำร

พัฒนำนำกิจกรรมนักศึกษำและที่ประชุมงำนพัฒนำนักศึกษำ เพื่อพัฒนำปรับปรุงแก้ไขในรอบปีกำรศึกษำถัดไป 
 

ค ำจ ำกัดควำม       งานกิจการนักศึกษา หมำยถึง งำนหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระท ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้นักสึกษำได้พัฒนำ
ตนเอง ท้ังทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและบุคลิกภำพให้เต็มตำมศักยภำพ  
     กิจกรรมนักศึกษา หมำยถึง กิจกรรมใด ๆที่ทำงมหำวิทยำลัยฯจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษำ ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมกำรเรียน กำรสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิจและจุดมุ่งหมำยเพื่อส่งเสริมละพัฒนำด้ำนบุคลิกภำพ 
     นักศึกษา หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  
     การด าเนินงานตามแผน หมำยถึง กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม ที่ก ำหนดไว้ในแผนไป
ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 
     การติดตาม หมำยถึง กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผน หรือก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลดี
ยิ่งข้ึน 
     การสรุปผลการด าเนินงาน หมำยถึง กำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพื่อให้ทรำบถึงผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิภำพหรือไม่ 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนกิจกรรมนักศึกษำ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.025 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  1.นำยธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  1. พรบ.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 มำตรำที่ 27 ที่ก ำหนดให้ต้องท ำแผนพัฒนำ มหำวิทยำลัย และ แผนพัฒนำ
หน่วยงำน 
 2. คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 และตัวบ่งช้ีที่ 1.5 

แบบฟอร์มที่ใช้  1.แผนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมนักศึกษำ 
2.ปฏิทินกำรด ำเนินงำนงำนกิจกรรมนักศึกษำ 
3.แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
4.รำยงำนกำรประชุม 
5.รำยละเอียดช่องทำงในกำรก ำกบัและตดิตำมช่องทำงกำรประชำสมัพันธ์ 
6.ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำ 

เอกสำรบันทึก: - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

1 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ/
สโมสร

นักศึกษำ 
 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ/สโมสร
นักศึกษำพิจำรณำอนุมัติ
โครงกำรน ำเสนอต่อรอง
อธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขต 
อำจำรย์ที่ปรึกษำและสโมสร
นักศึกษำจัดท ำปฏิทินประจ ำป ี

7 วัน จัดท ำแผนและปฏิทิน
กิจกรรมนักศึกษำ 

2 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ/
สโมสร

นักศึกษำ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน แผนกำรด ำเนินงำน
และเอกสำรโครงกำร 

3 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ/
สโมสร

นักศึกษำ 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ/สโมสร
นักศึกษำแต่งตั้งกรรมกำร
ด ำเนินงำนแตล่ะโครงกำร 
 

3 วัน ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร 

4 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ/
สโมสร

นักศึกษำ 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ/สโมสร
นักศึกษำ ด ำเนินกำรประชุม
เพื่อรับทรำบถึงหน้ำท่ี 
 

1 วัน  

5 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ/
สโมสร

นักศึกษำ 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ/สโมสร
นักศึกษำจัดกิจกรรม
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนตำม
ปฏิทินประจ ำป ี
 

1 ปี
กำรศึกษำ 

 

      

เร่ิม 

เขียนโครงกำร/กิจกรรม 

 

น ำเสนอขออนุมัต ิ

 

ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 

ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 

1 

ด ำเนินงำนตำมปฏิทิน 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

6 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ/
สโมสร

นักศึกษำ 
 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำ/สโมสร
นักศึกษำ ประเมินผลโครงกำร
และน ำเสนอผู้บริหำรเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป 
 

7 วัน ผลสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน 

 
 
 

  
 

   

1 

สรุปโครงกำร/ประเมินผล/รำยงำน 

 

สิน้สดุ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกกีฬาและนันทนาการ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรให้บริกำรอุปกรณ์กีฬำและสนำมกีฬำ 

(แผนกกีฬำและนันทนำกำร) 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.026 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยสุวิทย ์สุขทอง 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์   1.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำรวดเร็วลดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำนและให้บริกำรด้ำนสุขภำพและ
กำรออกก ำลังกำยแก่นักศึกษำและบุคลำกร  

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  ร้อยละคะแนนควำมพ่ึงพอใจขอผูม้ำใช้บริกำรแผนกกีฬำและนันทนำกำร 
 

ขอบเขตงำน  กำรให้บริกำรอุปกรณ์กีฬำ กำรเข้ำใช้สนำมกีฬำ ห้องออกก ำลังกำย ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และบุคคลภำยนอก 
ค ำจ ำกัดควำม  การให้บริการ หมำยถึง กำรให้ยืม – คืน อุปกรณ์กีฬำ กำรให้ใช้สนำมกีฬำ กำรให้ค ำแนะน ำในกำรออกก ำลังกำย และกำร

ให้ใช้เครื่องออกก ำลังกำย 
อุปกรณ์กีฬา หมำยถึง ไม้แบดมินตัน ไม้เทเบิลเทนนสิ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบำสเกตบอล และอื่นๆ 
สนามกฬีา หมำยถึง สนำมแบดมนิตัน สนำมเทเบิลเทนนิส สนำมวอลเลย์บอล สนำมบำสเกตบอล และสนำมฟุตซอล  
ห้องออกก าลังกาย หมำยถึง สถำนท่ีที่มีหลำยรูปแบบให้เลือกกำรออกก ำลังกำย โดยมีอุปกรณ์ไว้บริกำร 
 

หน้ำท่ีควำม 
รับผิดชอบ 

เจ้ำหน้ำท่ีกีฬำและนันทนำกำร 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  กฎระเบียบกำรใช้โรงยิมเซียม และระเบียบกำรยืมคืนอุปกรณ์กีฬำ 
แบบฟอร์มที่ใช้  สถิติกำรใช้บริกำร 
เอกสำรบันทึก  จัดเก็บเป็นเอกสำรสถิติกำรใช้ วัน เดือน ปี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด

งำน 
ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 จั ด ท ำ แ ผ น ก ำ ห น ด ก ำ ร
ให้บริกำรอุปกรณ์กีฬำ 
-เขียนโครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬำประจ ำปี 
-ก ำหนดระเบียบกำรยืม-คืน
อุปกรณ์กีฬำ 

1สัปดำห ์ แบบฟอร์มกำรจดัท ำ
แผน 
แบบฟอร์มกำรเขยีน
โครงกำร 
แบบฟอร์มระเบียบยมื-
คืนอุปกรณ์กีฬำ 

2 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 รับควำมประสงค์กำรขอใช้
อุปกรณ์กีฬำ 
-เขียนรำยกำรอุปกรณ์กีฬำที่
จะขอใช้บริกำร  
- ต ร ว จ ส อบ ค ว ำ ม ถู ก ต้ อ ง
รำยกำรอุปกรณ์ที่ยืม  
-แลกบัตรนักศึกษำหรือบัตร
ประจ ำตัวอื่นท่ีมีรูป 
-กรณี ไม่มีบั ตร  ไม่ อนุญำต
ให้ยืมอุปกรณ์กีฬำทุกชนิด 

5 นำที  
 
 
 

แบบฟอร์มขอยื่ม
อุปกรณ์กีฬำ 

3 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 จัดอุปกรณ์กีฬำ 
-น ำอุปกรณ์กีฬำให้กับผู้มำขอ
ใช้บริกำร 
 

3 นำที  

4 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 รับคืนอุปกรณ์กีฬำ 
-ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬำที่เขียน
ยืมไป 
-ลงช่ือส่งอุปกรณ์คืน/รับบัตร
นักศึกษำคืน 

3 นำที  
แบบฟอร์มรับ-ส่ง
อุปกรณ์กีฬำ 

5 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 ตรวจสอบสภำพ/ท ำควำม
สะอำด อุปกรณ์กีฬำ 
-ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์กีฬำ
หลังกำรใช้บริกำร 
 

30 นำที  

      

เร่ิม 

จัดท ำแผน/ก ำหนดกำรให้บริกำร 

เขียนควำมประสงค์ขอ
ใช้บริกำรอุปกรณ์กีฬำ 

จัดอุปกรณ์กีฬำให้กบัผู้ขอใช้บริกำร 

รับคืนอุปกรณ์กีฬำ 

1 

ตรวจสอบ/ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์กีฬำที่ 
รับคืน 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

6 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 สรุปสถิติกำรใช้อุปกรณ์กีฬำ 
-สรุปผลกำรใช้บริกำรอุปกรณ์
กีฬำ ในแต่ละวัน เดือน ปี   

 1สัปดำห ์ แบบฟอร์มสรุปสถิต 

7 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 ประ เมิ นผลกำร ให้ บริ กำร
อุปกรณ์กีฬำ 
-จัดท ำแบบสอบถำม/สรุปผล
แบบกำรให้บริกำรอุปกรณ์
กีฬำ/มีกล่องรับแสดงควำม
คิดเห็น 

    1เดือน แบบฟอร์มและเอกสำร
ประเมิน 

8 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 -น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
กำรให้บริกำรอุปกรณ์กีฬำ
ต่อไป  
-น ำเสนอหัวหน้ำงำนทรำบ 

3วัน แบบฟอร์มกำร
ใหบ้ริกำรอุปกรณ์กีฬำ
และใบน ำเสนอ 

   
 
 

   

1 

สรุปสถิติกำรใช้อุปกรณ์กีฬำ 

ประเมินผลกำรให้บริกำรอปุกรณ์กีฬำ 

น ำผลกำรประเมินผลกำรให้บรกิำร 
ไปปรับปรุงกำรบริกำร 

สิ้นสุด 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรให้บริกำรห้องออกก ำลังกำยหอ้งฟิตเนส 

(แผนกกีฬำและนันทนำกำร) 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.027 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยสุวิทย ์สุขทอง 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงถูกต้องแม่นย ำรวดเร็วลดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำนและให้บริกำรด้ำนสุขภำพและ
กำรออกก ำลังกำยแก่นักศึกษำและบุคลำกร  
 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  ร้อยละคะแนนควำมพ่ึงพอใจขอผูม้ำใช้บริกำรแผนกกีฬำและนันทนำกำร 
 

ขอบเขตงำน  กำรให้บริกำรห้องออกก ำลังกำยห้องฟิตเนส ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และบุคคลภำยใน 
 

ค ำจ ำกัดควำม  การให้บริการ หมำยถึง กำรให้ค ำปรึกษำในกำรออกก ำลังกำย แนะน ำกำรให้ใช้เครื่องออกก ำลังกำย 
ห้องฟิตเนส หมำยถึง สถำนท่ีออกก ำลังกำย มีเครื่องออกก ำลังกำยไว้ให้บริกำร 
 

หน้ำท่ีควำม 
รับผิดชอบ  

เจ้ำหน้ำท่ีกีฬำและนันทนำกำร 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  กฎ ระบียบ มำรยำทและหลักเกณฑ์กำรใช้ห้องออกก ำลังกำย 
แบบฟอร์มที่ใช้  สถิติกำรใช้บริกำร 
เอกสำรบันทึก  จัดเก็บเอกสำรสถิติกำรใช้ วัน เดือน ปี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 จั ด ท ำ แ ผ น ก ำ ห น ด ก ำ ร
ให้บริกำรห้องฟิตเนส 
- เขียนโครงกำรจัดซื้อเครื่อง
ออกก ำลังกำยประจ ำปี 
- ก ำหนดระเบียบกำรกำรเข้ำ
ใช้บริกำรห้องฟิตเนส 

1สัปดำห ์ แบบฟอร์กำรเขียน
โครงกำรกฎระเบียบ
แบบแผนเพื่อให้เกิด
ควำมเรยีบร้อย 

2 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 เ ขี ยนควำมประสงค์ ขอใ ช้
บริกำรห้องฟิตเนส 
-รับควำมประสงค์กำรขอใช้
ห้องฟิตเนส 
-อ่ำนระเบียบกำรเข้ำใช้ห้องฟิต
เนส และปฏิบัติตำม 

3 นำที แบบฟอร์มกำรใช้
บริกำรห้องฟิตเนส 

3 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 ตรวจสอบบตัรนักศึกษำ 

-  ก ร ณี ไ ม่ มี บั ต ร นั กศึ กษำ  
ไม่อนุญำตให้ใช้บริกำรห้องฟิต
เนส 
 

1 นำที  

4 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 บันทึกกำรใช้บริกำรห้องฟิต
เนส 
-ลงช่ือเข้ำใช้บริกำรห้องฟิตเนส 
 

1 นำที แบบฟอร์มบันทึก
กำรใช้ห้องฟิตเนส 

5 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 
 
 

ตรวจสอบสภำพ/ท ำควำม
สะอำด เครื่องอออกก ำลังกำย 
-ท ำควำมสะอำดเครื่องออก
ก ำลังกำยหลังกำรใช้บริกำร 
-ตรวจเช็คสภำพเครื่องออก
ก ำลังกำยให้พร้อมใช้บริกำร 
-ส ำรวจเครื่องออกก ำลังกำยที่
ช ำรุด  

30 นำที แบบฟอร์มจดบันทึก 
อุปกรณ์และน้ ำยำท ำ
ควำมสะอำดเครื่อง
ออกก ำกำยก่อน
ให้บริกำร 

      

จัดท ำแผน/ก ำหนดกำรให้บริกำร 

เขียนความประสงค์ขอ
ใช้บริการห้องฟิตเนส 

ตรวจสอบบัตรนักศึกษำ 

ลงชื่อเข้ำใช้บริกำรฟิตเนส 

ตรวจสอบ/ท ำควำมสะอำด  
เครื่องออกก ำลังกำย 

1 

เร่ิม 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

6 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 สรุปสถิติกำรใช้บริกำรห้องฟิต
เนส 
- ในแต่ละ วัน เดือน ปี  

1สัปดำห ์ แบบฟอร์มบันทึก 

7 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 ประเมินผลกำรให้บริกำรห้อง
ฟิตเนส 
- จั ดท ำแจกแบบสอบ ถำม
สรุปผลแบบกำรให้บริกำร 
ฟิตเนส มีกล่องรับแสดงควำม
คิดเห็น 

30 วัน แบบฟอร์มรับควำม
คิดเห็น 

8 เจ้ำหน้ำท่ี
กีฬำและ

นันทนำกำร 

 -น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
กำรให้บริกำรห้องฟิตเนสต่อไป  
-น ำเสนอหัวหน้ำงำนทรำบ 

1สัปดำห ์ แบบฟอร์มกำรประเมิน 

      
สิ้นสุด 

1 

สรุปสถิติกำรใช้ฟิตเนส 

ประเมินผลกำรให้บริกำรฟิตเนส 

น ำผลกำรประเมินผลกำรให้บรกิำร 
ไปปรับปรุงกำรบริกำร 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรออกแนะแนวกำรศึกษำต่อ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.028 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงภัทรวดี  ชำติกำนนท ์
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสตูรกำรเรยีนกำรสอน กำรวดัผลประเมินผล ตลอดจนระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 

2. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้ำใจตนเองอย่ำงถ่องแท้ จะช่วยให้นักเรียนสำมำรถตัดสินใจเลือกเรียนได้ตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมสำมำรถตนเอง 

3. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรศึกษำต่อในด้ำนตำ่ง ๆ 
4. เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธม์หำวทิยำลัย 

 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  ร้อยละของ 80 ของผู้รับบริกำร มคีวำมพึงพอใจ และไดร้ับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ส ำหรับกำรตดัสินใจในกำรศึกษำต่อ 
ขอบเขตงำน  ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำนน้ี เป็นกำรบริกำรให้ข้อมลูเกี่ยวกับกำรศึกษำ แก่นักเรียน ใน สถำนศึกษำต่ำงๆ มีควำมส ำคญัที่จะช่วยให้

ข้อมูลและควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกีย่วกับกำรศึกษำต่อ ส ำหรับใช้เป็น ข้อมูลในกำรตดัสินใจศึกษำต่อ 
 

ค ำจ ำกัดควำม  การแนะแนวการศึกษา ( Educational Guidance ) หมำยถึง กระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กำรศึกษำโดยเฉพำะ เช่น แนวทำงกำรศึกษำต่อ กำรเลือกโปรแกรมกำรเรียน กำรลงทะเบียน หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำร
วัดผลประเมินผลของโรงเรียน กำรค้นคว้ำเขียนรำยงำน กำรอ่ำนหนังสือ กำรเตรียมตัวสอบ กำรสร้ำงสมำธิในกำรเรียน กำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
คณะ หมำยถึง คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศและคณะศิลปศำสตร์ 
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  1.นำงภัทรวดี  ชำติกำนนท์ 

 
เอกสำรอ้ำงอิง  1.เอกสำรตอบรับจำกโรงเรียนที่ติดต่อไปแนะแนว หรือ จดหมำยเชิญ 
แบบฟอร์มที่ใช้  1  แบบฟอร์มบันทึกกำรออกแนะแนวศึกษำต่อ 

2  จดหมำยเชิญร่วมงำน 
3  แบบบันทึกข้อควำมอนุมัติเดินทำงไปรำชกำร 
4  แบบฟอร์มขอใช้รถ 
5  เอกสำรก ำกับติดตำมแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
6  แผนกำรด ำเนินงำนและค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
7  รำยงำนกำรประชุมงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 

เอกสำรบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แบบบันทึกกำรออก
แนะแนวกำรศึกษำต่อ 

ส ำนัก งำน เขตพื้ นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

ตู้เอกสำรงำนแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ 

1 ปี เรียงตำมวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

1 
สำรบรรณ
งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

 1.รับหนังสือจำกสำรบรรณงำน
พัฒนำนักศึกษำ 2-3 นำที 

หนังสือเชิญเข้ำร่วม
กิจกรรม 

2 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 2.ประสำนงำนท้ัง 2 คณะ เพื่อ
เข้ำร่วมกำรแนะแนวกำรศึกษำ 

1-2 วัน 
หนังสือเชิญเข้ำร่วม

กิจกรรม 

3 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 3.เมื่อไดผู้้เข้ำร่วมเรียบร้อย
แล้ว ส่งกลับแบบตอบรับเข้ำ
ร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 
4.ด ำเนินกำรส่งแบบตอบ
รับเข้ำร่วมกิจกรรม 

3-5 นำที 
 
 
2-3 นำที 

แบบตอบรับเข้ำร่วม
กิจกรรม 

 
 

4 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ , 
ผู้อ ำนวยกำร 

 

 5.ท ำหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล
เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 
 
6. ผอ.พิจำรณำอนุมัต ิ

5-7 นำที 
 
 
1-2 วัน 

หนังสือขออนุมัติตัว
บุคคล 

5 

แผนกแนะ
แนว
กำรศึกษำ , 
ยำนพำหนะ 
 
 

 7.เขียนค ำขอใช้พำหนะที่
แผนกยำนพำหนะ 
 
8.แผนกยำนพำหนะตรวจเช็ค
ตำรำงกำรใช้รถ 

2-3 นำที 
 
 
3-5 นำที 

ใบค ำขอใช้รถ 

6 

แผนกแนะ
แนว
กำรศึกษำ
และอำชีพ 
 
 

 9.ในกรณีที่ไมม่ีรถ(รถไม่ว่ำง) 
ท ำหนังสือขออนุมัติเบิกค่ำ
เดินทำงไปรำชกำร 
10. ผอ.พิจำรณำอนุมตั ิ

5-7 นำท ี ใบค ำขอใช้รถ 

      

เร่ิม 

หนังสือเชิญเข้ำร่วม 

ประสำนงำนทั้ง2คณะ 

แบบฟอร์มตอบรับเขำ้ร่วม 

เข้ำร่วม ไม่เข้ำร่วม 

หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล 

อนุมัติ ไม่อนุมัต ิ

เขียนค ำขอใช้พำหนะ วิทยำเขตฯ 

อนุมัติ ไม่อนุมัต ิ

หนังสือขออนุมัติเบิกเงินเดินทำงไปรำชกำร 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

7 

แผนก
ประชำสมัพั
นธ์ 

 11.ท ำหนังสือขอเบิกสื่อ
ประชำสมัพันธ์ 
 
 
12.หัวหน้ำแผนก
ประชำสมัพันธ์พิจำรณำ 

3-5 นำที 
 
 
 
1-2 วัน 

หนังสือขอเบิกสื่อ
ประชำสมัพันธ์ 

8 

แผนกแนะ
แนว
กำรศึกษำ
และอำชีพ 
 
 

 13.จัดเตรยีมอุปกรณ์และสื่อ
ในกำรประชำสมัพันธ์ตำม
จ ำนวนนักเรียน 

1-3 ช.ม - 

9 

แผนกแนะ
แนว
กำรศึกษำ
และอำชีพ 
 
 

 14.กรณีที่ไมม่ีรถของวิทยำเขต
ฯ โดยสำรโดยรถแท็กซี่
เนื่องจำกมีสัมภำระ 

*แล้วแต่
สถำนท่ีที่ไป
แนะแนวฯ 

- 

 
 
10 
 

แผนกแนะ
แนว
กำรศึกษำ
และอำชีพ 
 
 

 15.เมื่อเดินทำงไปแนะแนว
กำรศึกษำเรยีนร้อยแล้ว ท ำ
หนังสือขอเบิกค่ำเดินทำง
ตำมที่จ่ำยจริง 

3-5 นำที 
หนังสือขอเบิกค่ำ
เดินทำงไปรำชกำร 

 

 
 
 

     

1 

หนังสือขอเบิกอุปกรณ์และสื่อประชำสัมพันธ์ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรออกแนะแนว
กำรศึกษำ 

เดินทำงแนะแนวกำรศึกษำ 

หนังสือขอเบิกค่ำเดินทำงไปรำชกำร 

สิ้นสุด 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสมัครงำน 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.029 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงภัทรวดี  ชำติกำนนท ์
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อใหน้ักศึกษำได้เข้ำถึงข้อมลูสำรสนเทศกำรรับสมัครงำนอย่ำงสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรกำรรับสมัครงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ มำกกว่ำ 3 ช่องทำง 

 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  ร้อยละของ 80 ของนักศึกษำ สำมำรถรับรู้ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนช่องทำง สะดวก รวดเร็วและครบถ้วน 
ขอบเขตงำน  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนี้ เป็นกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำรรับสมัครงำนส ำหรับนักศึกษำ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ผ่ำน

ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ก ำหนดและเป็นฐำนข้อมูล กำรรับสมัครงำนของนักศึกษำทั้ง  Past time และ Full time เน้นกำรเตรียมควำม
พร้อมสู่กำรท ำงำน ส ำหรับนักศึกษำท่ีใกล้ส ำเร็จ กำรศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรท ำงำนได้ตรงตำมสำขำท่ีจบกำรศึกษำ 

ค ำจ ำกัดควำม  การประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน หมำยถึง ข่ำวสำรซึ่งองค์กร/สถำบัน หรือสถำนประกอบกำรจัดท ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต ำแหน่งงำน
กำรรับสมัครงำนแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 
นักศึกษาและศิษย์เก่า หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ท่ีก ำลังศึกษำอยู่และจบกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งงำน หมำยถึง  ต ำแหน่งงำนที่ตรงตำมคุณวุฒิของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ทั้งในส่วนกำร
ท ำงำน Past time และ Full time 
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  1. นำงภัทรวดี  ชำติกำนนท์ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  1. เอกสำรประชำสัมพันธ์รับสมัครงำนของแต่ละหน่วยที่ส่งเข้ำมำ 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มบันทึกกำรรับสมัครงำน 
2. บันทึกข้อควำมส่งหนังสือประกำศรับสมัครงำน 
3. แบบฟอร์มออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์สมัครงำน 
4. แบบฟอร์มรำยงำนกำรสรุปข้อมูลข่ำวสำรประชชำสัมพันธ์กำรรับสมัครงำน 

เอกสำรบันทึก  
 
 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
กำรประชำสัมพันธ์ข่ำว
สมัครงำน 

ส ำนัก งำน เขตพื้ นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

ตู้เอกสำรงำนแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ 

1 ปี เรียงตำมวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

 
    

 
 
1 
 
 

 
สำรบรรณ
งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

 
 

 1.1 รับหนังสือจำกสำรบรรณ
งำนพัฒนำนักศึกษำ 2-3 นำที 

 
 
 

หนังสือเข้ำ
ประชำสมัพันธ์รับ
สมัครงำน  

2 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 2.1 ลงรับหนังสือในสมุดรับ
หนังสือเข้ำแผนก 
 
 

3-5 นำที 

หนังสือเข้ำ
ประชำสมัพันธ์รับ
สมัครงำน 
 

3 
 
 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 3.1 พิจำรณำช่องทำงในกำร
ประชำสมัพันธ์ข่ำวสำร 
 

2-3 นำที 

หนังสือเข้ำ
ประชำสมัพันธ์รับ
สมัครงำน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 

4.1 ส ำเนำเอกสำรเพื่อตดิ
ประชำสมัพันธ์ สแกนเอกสำร
และโพสต์ข้อควำมลงใน
เฟสบุ๊ค ,ไลน์ ,เว็บแนะแนว 

10-15 นำที 
ระยะเวลำ
ประชำสมัพั
นธ์ 1เดือน 

หนังสือเข้ำ
ประชำสมัพันธ์รับ

สมัครงำน 

 
 

    

เร่ิม 

หนังสือเข้ำ 

ลงรับหนังสือเข้ำแผนก 

ประชาสมัพนัธ์

ข่าวสาร 

 ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ ์
- บอร์ดประชำสัมพันธ ์
- Facebook 
- Line 
- เว็บแนะแนวฯ 
- เสียงตำมสำย 

 

สิน้สดุ 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรให้บริกำรให้กำรปรึกษำแนะแนวกำรใช้

ชีวิตในมหำวิทยำลัย 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.030 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงภัทรวดี  ชำติกำนนท ์
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อให้กำรปฏิบัตสิอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ 
2. เพื่อให้บริกำรให้กำรปรึกษำแนะแนวกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย 
3. เพื่อเป็นข้อมูลในกำรให้ค ำปรึกษำ ดูแล และติดตำมนักศึกษำ 

 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  ร้อยละของ 80 ของนักศึกษำผู้รับบริกำรมคีวำมพึงพอใจ อีกทั้งรู้จักและเข้ำใจตัวเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำเล่ำเรียน                    

เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคม และเรื่องงำนอำชีพ มำกขึ้น 
ขอบเขตงำน  ใช้กระบวนกำรหรือกรรมวิธีของกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อให้นักศึกษำรู้จกัและเข้ำใจตัวเองทั้งในด้ำนกำรศกึษำเล่ำเรียน                    

เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคม และเรื่องงำนอำชีพของแต่ละคนในอนำคต จะเน้นให้ค ำปรึกษำ 4 หัวข้อหลักดังน้ี 
- เรื่องของกำรศึกษำเล่ำเรียน หรือที่เรียกว่ำกำรเรียนกำรสอน 
- เรื่องส่วนตัวของนักศึกษำ 
- เรื่องของสังคมที่นักศึกษำจะต้องประสบ 
- เรื่องงำนอำชีพเมื่อเขำศึกษำจบ หรืออำจจะจ ำเป็นต้องหำงำน 

     นักศึกษาปีท่ี 1-2 เน้นกำรเรียนกำรสอน เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคมและงำนอำชีพตำมล ำดับ 
     นักศึกษาปีที่ 3 นักศึกษำได้รับทรำบ รับรู้ ถึงวิธีกำรเรียนรู้มำกพอสมควรแล้วอำจำรย์ที่ปรึกษำพึงหยิบเอำเรื่องส่วนตัว กับ
เรื่องสังคมมำเป็นปัจจัยเน้นเป็นล ำดับแรกๆ (Priority) ส่วนเรื่องกำรเรียนรู้กับงำนอำชีพเน้นเป็นล ำดับรองๆ 
     นักศึกษาปีท่ี 4 น่ำจะหยิบเอำเรื่องงำนอำชีพควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้แล้วจึงเน้นเรื่องสังคม และเรื่องส่วนตัวเป็นล ำดับ 
 

ค ำจ ำกัดควำม       นักศึกษา หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก 
     การให้ค าปรึกษา หมำยถึง กระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสำรกันด้วยวำจำและกิริยำท่ำทำง ท่ีเกิดจำกสัมพันธภำพ
ทำงวิชำชีพ ของบุคคลอย่ำงน้อย 2 คน คือผู้ให้และผู้รับค ำปรึกษำ ผู้ให้ค ำปรึกษำในท่ีนี้ หมำยถึง ครูหรืออำจำรย์ที่มีคุณลักษณะที่
เอื้อต่อกำรให้ค ำปรึกษำ มีควำมรู้ และทักษะในกำรให้ค ำปรึกษำ ท ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้รับค ำปรึกษำ แก่นักศึกษำ ซึ่ง
เป็นผู้ที่ก ำลัง ประสบควำมยุ่งยำกใจ หรือมี ควำมทุกข์และต้องกำรควำม ช่วยเหลือให้เข้ำใจตนเอง เข้ำใจ สิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะ
ในกำร ตัดสินใจ และหำทำงออกเพื่อลด หรือขจัดควำมทุกข์ยุ่งยำกใจด้วย ตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถพัฒนำตนเองไปสู่
เป้ำหมำยที่ต้องกำร 
     อาจารย์ที่ปรึกษา หมำยถึง อำจำรย์ที่ได้รับมอบหมำยจำก มหำวิทยำลัยเพื่อท ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำ            
แก่นักศึกษำ ทำงด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรปรับตัวเข้ำกับสังคม กำรเข้ำร่วม กิจกรรม กำรวำงแผน และกำรเตรียม
เพื่ออำชีพ ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำร เรียนอย่ำงเป็นระบบ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษำ
พัฒนำตนเองและมีควำมก้ำวหน้ำ ส่งผลต่อกำรประสบ ผลส ำเร็จในอนำคต อีกทั้งคอยตักเตือนดูแลควำมประพฤติ ให้ค ำปรึกษำ 
และให้ก ำลังใจเพื่อให้นักศึกษำพัฒนำตนเป็นคนเก่ง คนดี สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ ในมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีควำมสุข 
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  1. นำงภัทรวดี  ชำติกำนนท์ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  - 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรให้บริกำรให้กำรปรึกษำแนะแนวกำรใช้

ชีวิตในมหำวิทยำลัย 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.030 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงภัทรวดี  ชำติกำนนท ์
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบบันทึกข้อขอค ำปรึกษำ/แบบฟอร์มบันทึกพฤติกรรม 
2. แบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
3. แบบฟอร์มรำยงำนผลและสรุปแจง้ผู้บริหำรทรำบ 
4. ตำรำงและช่องทำงกำรให้ค ำปรึกษำ 
 

เอกสำรบันทึก  
 
 
 
 
 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
1.แบบบันทึกข้อขอ
ค ำปรึกษำ 
2. แบบประเมินควำม
พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก ำ ร
ให้บริกำร 

ส ำนัก งำน เขตพื้ นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

ตู้เอกสำรงำนแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ 

1 ปี เรียงตำมวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
1 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

  

  

 
 
2 
 
 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ

อำจำรย์แนะ
แนว 

  

3-5 นำที  

 
 
3 
 
 
 
 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

 พิจำรณำปัญหำของนักศึกษำ
ร่วมกัน 

  

4 
 
 
 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ

อำจำรย์แนะ
แนว 

 ให้ค ำปรึกษำ 
ขึ้นอยู่กับแต่

ละเคส 
แบบบันทึกกำรให้

ค ำปรึกษำ 

5 
 
 
 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ

อำจำรย์แนะ
แนว 

 - บันทึกข้อมูลเพื่อติดตำมผล 
- สรุปผลกำรให้ค ำปรึกษำ 

5-10 นำที 
แบบบันทึกกำรให้

ค ำปรึกษำ 

 
6 
 
 

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ

อำจำรย์แนะ
แนว 

 - ติดตำมนักศึกษำ 
- บันทึกข้อมูลกำรให้ค ำปรึกษำ 
 

5-10 นำที 
แบบบันทึกกำรให้

ค ำปรึกษำ 

 
7 
 
 

อำจำรย์แนะ
แนว 

  
- ติดตำมนักศึกษำ 
 
 

5 นำท ี
แบบบันทึกกำรให้

ค ำปรึกษำ 

8 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

  

 

 

เร่ิม 

แจ้งเวลำพบนกัศึกษำ 

 

พิจารณาปัญหา 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์แผนกแนะแนว 

ให้กำรปรึกษำโดย
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

ให้กำรปรึกษำโดย
อำจำรย์แนะแนว 

บันทึกข้อมูลกำรให้
ค ำปรึกษำ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ติดตำมผลกำรให้
ค ำปรึกษำ 

บันทึกข้อมูลกำรให้
ค ำปรึกษำ 

สิน้สดุ 

จบกำรติดตำม ติดตำมผลกำรให้
ค ำปรึกษำ 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนติดตำมผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.031 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงภัทรวด ี ชำติกำนนท ์
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อให้ได้ข้อมูลนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  
2. เพื่อเสรมิสร้ำงสัมพันธ์อันดีงำมของสถำนศึกษำกับนักศึกษำแต่ละรุ่น  
3. เพื่อศึกษำปัญหำและสำเหตุกำรว่ำงงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือหำวิธีให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำมำเป็นข้อมูลประกอบ

พิจำรณำวำงแผนกำรจดักำรเรียนกำรสอนต่อไปเพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและน ำมำปรบัให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  ร้อยละของ 80 ของ ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม และส่งข้อมลูกลับมำที่มหำวิทยำลัยฯ 
ขอบเขตงำน  เป็นกระบวนกำรหำข้อมลูหรือข่ำวสำรเกีย่วกับผู้ทีจ่บกำรศึกษำแล้ว ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ในกำรแนะแนวและให้บริกำรต่อผู้จบ

กำรศึกษำ เป็นกำรรวบรวมสถำนภำพของผู้ส ำเร็จที่เรียนส ำเร็จจำกหลักสตูรตำ่ง ๆ โดยกำร 
ติดตำมแบบประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

- ประสำนงำน 2 คณะเพื่อทบทวนแบบสอบถำมควำมพึงพอใจผู้ใช้งำนบัณฑิต 
- ปรับปรุง แก้ไข แบบสอบถำมควำมพึงพอใจผู้ใช้งำนบัณฑิต ให้ตรงตำม....ของแต่ละสำขำวิชำ 

- จัดเตรียมแบบสอบถำม 
- รับเอกสำรกำรประเมินจำกผู้ประกอบกำร 

- ประมวลผลข้อมูล 

- แจ้งผลแก่คณะและมหำวิทยำลยั 

กำรกรอกข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำ 
- ประชำสมัพันธ์ข่ำวสำรกำรเปดิระบบกรอกภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
- ตรวจสอบ จ ำนวนบณัฑติที่เข้ำมำกรอกภำวกำรณ์มีงำนท ำในระบบ 
- รำยงำนให้คณะทรำบ ถึงจ ำนวนกำรเข้ำมำกรอกข้อมูล เป็นระยะ 
- ติดตำม กระตุ้นให้บัณฑติที่ยังไม่กรอกข้อมูลมำกรอกข้อมูลในระบบ 
- ประมงลผลข้อมูล 
- รำยงำน 

 
ค ำจ ำกัดควำม การติดตามการประกอบอาชีพ หมำยถึง กำรติดตำมผลผูส้ ำเร็จกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ไ้ดข้้อมูลของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ในด้ำนกำรประกอบอำชีพ รวมทั้ง กระบวนกำรน ำควำมรูไ้ปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
     ภาวะการมีงานท า หมำยถึง สถำนภำพในกำรประกอบอำชีพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลัง จบกำรศกึษำจำกมหำวิทยำลัย        
     ความต้องการ หมำยถึง ควำมคิดหรือควำมรูส้ึกควำมคำดหวังในกำรจัดกำรศึกษำและ กำรประกอบอำชีพของศิษยเ้ก่ำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ  
     แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หมำยถึง แบบสอบถำมที่บัณฑิตต้องน ำไปให้นำยจ้ำงหรอืผู้ประกอบกำรประเมิน 
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  1. นำงภัทรวดี  ชำติกำนนท์ 
เอกสำรอ้ำงอิง  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจผู้ใช้งำนบัณฑิต ของแต่ละสำขำ 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนติดตำมผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.031 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำงภัทรวด ี ชำติกำนนท ์
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

แบบฟอร์มที่ใช้  
 

1.1 แบบสอบถำมตดิตำมผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
1.2 รำยงำนกำรประชุม 
1.3 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
1.4 ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 

 
เอกสำรบันทึก  ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1.แบบสรุปกำรกรอก
ข้อมูลภำวะกำรมีงำน
ท ำของบัณฑิต 
2. แบบประเมินควำม
พึ ง พ อ ใ จ ผู้ ใ ช้ ง ำ น
บัณฑิต 

ส ำนักงำน เขตพื้ นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

ตู้เอกสำรงำนแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ 

1 ปี เรียงตำมวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล ำดับที ่
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด

งำน 
ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
1 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

  

  

 

 
 
 
2 
 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 -เสนอคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
-ประสำนงำนแจ้ง
คณะกรรมกำรทรำบ 
-คณะกรรมกำรประชุม
วำงแผน และแบ่งหน้ำท่ี
รับผิดชอบ 

 
1-3 นำที 
 
 
3 ช่ัวโมง 

 
ค ำสั่งแต่งตั้ง 
 
 
รำยงำนกำรประชุม 

 
3 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 จัดท ำแบบสอบถำมติดตำม
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและเอกสำร 
, เว็บไซต์ , คิวอำรโ์ค้ด 

1 อำทิตย์ 

 
แบบสอบถำม 

 
4 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 ด ำเนินกำรแจกเอกสำร
แบบสอบถำมตดิตำมผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ,ท ำผ่ำนเว็บ คิวอำร์

โค้ด 
 

1 เดือน 

แบบสอบถำม+รำยชื่อ
นักศึกษำท่ีส ำเรจ็
กำรศึกษำ 

 
 
5 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 คณะกรรมกำรวิเครำะห์และ
สรุปข้อมลู ใส่ฐำนข้อมลูศิษย์
เก่ำ 

1 อำทิตย์ 

ข้อมูลผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

6 
 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 รำยงำนสรุปผลกำรศึกษำให้
รองอธิกำรบดีทรำบ 

1 วัน 

 
รำยงำนสรุป 

 
 
7 
 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

 ส่งรำยงำนผลตดิตำมผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำให้ทั้ง 2 คณะ
รับทรำบ 

1 วัน 

 
รำยงำนสรุป 

8 

แผนกแนะ
แนว

กำรศึกษำ
และอำชีพ 

  

 

 

เร่ิม 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ
ด ำเนนิกำรติดตำมเก็บข้อมูล 

ยุติ 

อนุมตั ิ ไม่อนุมัต ิ

สิน้สดุ 

คณะกรรมกำรประชมุวำงแผน 

ติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมใหก้ับ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

น ำเสนอผู้บริหำร 

แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนกำรสมัครเรียนหลักสตูรนกัศึกษำ

วิชำทหำร 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.032 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยพิมุข คนำจันทร ์
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้นักศึกษำท่ีต้องกำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกวิชำทหำร 
2. เพื่อให้นักศึกษำผ่ำนหลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิตลอดกำรฝึก 
3. เพื่อเป็นคนประสำนระหว่ำงสถำนบันและศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  นักศึกษำท่ีสมัครเรียนรักษำดินแดนได้เข้ำรับกำรเรียกหลักสตูรครบ 100% 
ขอบเขตงำน  1. ให้บริกำรแก่นักศึกษำที่ต้องกำรเรียนหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำร 

2. ประสำนงำนระหว่ำงสถำนศึกษำกับศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร 
3. ดูแลและตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำตลอดหลักสูตร 
4. ให้ค ำแนะน ำและวำงกฎระเบียบให้นักศึกษำ 

ค ำจ ำกัดควำม  1. นักศึกษำวิชำทหำร หมำยถึง บุคคลซึ่งมีคณุสมบัติครบถ้วนตำมทีก่ ำหนด ไว้ในกฎกระทรวง และอยูใ่นระหว่ำงกำรฝึก
วิชำทหำร ตำมหลักสตูรที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด ใช้ค ำย่อว่ำ “ นศท. ” 
2. ศศท. หมำยถึง ศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร 
3. ผกท. – ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  ผู้ปฏิบัติงำน/ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร - ก ำกับดูแลรบัผิดชอบนักศกึษำวิชำทหำรในสังกัดตลอดจนจบกำรศึกษำ 
เอกสำรอ้ำงอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบ รด.1 

2. แบบ รด.2 
3. ส ำเนำบัตรประชำชนหรือบัตรนักศึกษำวิชำทหำร 
4. รูปถ่ำย 1 น้ิว 
5. ใบส ำเร็จกำรศึกษำช้ันล่ำสุด (ยกเว้นปี 1) 
6. ใบย้ำยสถำบันจำกต้นสังกัด 
7. บัญชีรำยชื่อผู้สอบผ่ำน ตก ซ้ ำช้ัน 
8. ประวัติผู้ปกครอง 
9. ตำรำงเข้ำรับกำรฝึก 
10.หนังสือขอเวลำเรยีน 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 เจ้ำหน้ำท่ี  เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ผ่ำน  
www.cpc.ac.th  บ อ ร์ ด
ประชำสั มพัน ธ์  Facebook 
งำนพัฒนำนั กศึ กษำ  และ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสียงตำม
สำย 

1 วัน  

2 นักศึกษำ  นักศึกษำติดต่อขอรับใบส ำเร็จ
กำรศึกษำวิชำทหำรช้ันล่ำสุด 

  

3 นักศึกษำ  นักศึกษำยื่นแบบรำยงำนตัว 
รด.2  หรือ แบบรำยงำนตัว รด.
3 และเอกสำรประกอบกำร
สมัคร 

 1. แบบ รด.1 
2. แบบ รด.2 
3. ส ำเนำบัตร
ประชำชนหรือ
บัตรนักศึกษำวิชำ
ทหำร 
4. รูปถ่ำย 1 น้ิว 
5. ใบส ำเร็จ
กำรศึกษำช้ันล่ำสุด 
(ยกเว้นปี 1) 
6. ใบย้ำยสถำบัน
จำกต้นสังกัด 

4 เจ้ำหน้ำท่ี  นักศึกษำส่งใบค ำร้องและลงช่ือ
ไว้เป็นหลักฐำน 

2 นำที  

      

เร่ิมต้น 

ประชำสัมพันธ์เร่ืองกำรรับสมัครและ
รำยงำนตัวนักศึกษำวิชำทหำร 

นักศึกษำที่
ต้องกำรเรียน 

นศท. 

 

นศท. ที่โอนย้ำย
สถำนศึกษำ 

 

ยื่นแบบรำยงำน
ตัว รด.2  

 

ยื่นแบบรำยงำน
ตัว รด.1  

 

ตรวจสอบลงชื่อ 

ขอใบรับรองกำรฝึก 
จำกศูนย์ฝกึ 

 

1 

http://www.cpc.ac.th/
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

5 เจ้ำหน้ำท่ี  เจ้ำหน้ำที่คัดแยกเอกสำรแยก
ช้ันปี บันทึกข้อมูลลงในระบบ
ฐำนขอมูลของหน่วยรักษำ
ดินแดน และจัดพิมพ์บัญ ชี
รำยชื่อแยกช้ันปี 

1 ชม  

6 เจ้ำหน้ำท่ี  1.ผู้ก ำกับสถำนศึกษำ ลงนำม
รับรองในช่องค ำรับรองของ
สถำนศึกษำ 
2.เจ้ำหน้ำที่จัดส่งไฟล์ข้อมูล
นักศึกษำวิชำทหำรไปยังศูนย์
ฝึกนักศึกษำวิชำทหำร  
3.น ำบัญชีรำยช่ือ รด.1 น ำส่ง
ทั้งหมด 11 ชุด ไปยังโรงเรียน
รักษำดินแดน ศูนย์กลำงก ำลัง
ส ำ ร อ ง  ก ำ ลั ง ส ำ ร อ ง ก่ อ น
รำยงำนตัว (2 สัปดำห์ ) 
4.เจ้ำหน้ำที่น ำบัญชีรำยช่ือทุก
ช้ันปี   ช้ันปีละ 9 ชุด ส่งไปยัง
โ ร ง เ รี ย น รั ก ษ ำ ดิ น แ ด น 
ศูนย์กลำงก ำลังส ำรองก่อน
รำยงำนตัว (2 สัปดำห์ )  

1 วัน 1.บัญชื่อรำยชื่อ
แยกประเภทช้ันปี
นักศึกษำวิชำทหำร
ตำมจ ำนวน
สถำนนี 
2.แบบ รด.1,2 
3. ส ำเนำบัตร
ประชำชนหรือ
บัตรนักศึกษำวิชำ
ทหำร 
4. รูปถ่ำย 1 น้ิว 
5. ใบส ำเร็จ
กำรศึกษำช้ันล่ำสุด 
(ยกเว้นป ี1) 

7 เจ้ำหน้ำท่ี, 
นักศึกษำ 

 1 . ผู้ ก ำ กั บ ฯ  น ำ นั ก ศึ ก ษ ำ
รำยงำนตัว ณ โรงเรียนรักษำ
ดินแดน 
2.นักศึกษำรำยงำนตัวตรวจ
เครื่องแบบและหลักฐำนกำร
สมัครเรียน ณ โรงเรียนรักษำ
ดินแดน 

1 วัน หนังสือขอเวลำ
เรียน 

8 เจ้ำหน้ำท่ี, 
นักศึกษำ 

 แ จ้ ง ต ำ ร ำ งป ฏิ ทิ น ก ำ ร ฝึ ก 
(นศท.) ประจ ำปี 

5 นำที  

      

 

หน่วยวิชำ
ทหำรน ำใบ
รำยงำนตัว 
รด.1 , รด.2  
ส่งให้ผู้ก ำกับ
สถำนศึกษำ 

 

จัดส่งข้อมูล
บัญชีรำยชื่อ
ให้ศูนย์ฝึก 

นศท. 

 

น ำนักศึกษำรำยงำนตวั 

 

รำยงำนตัวเข้ำรับกำรศึกษำวิชำทหำร 

 

ประกำศรำยชือ่ผู้ที่สิทธิเข้ำเรียนวิชำทหำร 

สิ้นสุด 

1 

บันทึกข้อมูลเข้ำ
ระบบและจัดท ำบัญชี

รำยชื่อ 

 

จัดส่งข้อมูลบัญชี
รำยชื่อให้ก ำกับ 

ศศท. 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรเรยีนหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำร 

 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.033 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยพิมุข คนำจันทร ์
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้นักศึกษำผ่ำนหลักสูตรอยำ่งมีประสิทธิตลอดกำรฝึก 
2.ประสำนงำนกับอำจำรย์วิชำและคณะ ในกรณีที่นักศึกษำต้องไปด ำเนินกำรเกี่ยวกับวิชำทหำร 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  นักศึกษำวิชำทหำรผ่ำนหลักสตูรรอ้ยละ 80 
ขอบเขตงำน  1. ให้บริกำรแก่นักศึกษำที่ต้องกำรเรียนหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำร 

2. ประสำนงำนระหว่ำงสถำนศึกษำกับศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร 
3. ดูแลและตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำตลอดหลักสูตร 
4. ให้ค ำแนะน ำและวำงกฎระเบียบให้นักศึกษำ 

ค ำจ ำกัดควำม  1. ภำคที่ตั้ง(ภำคทฤษฏี) หมำยถึง กำรศึกษำวิชำทหำรภำยในศูนย์กำรฝึกของนักศึกษำวิชำทหำรตำมสังกัด 
2. ภำคสนำม(ภำคปฏิบตัิ) หมำยถงึ กำรที่นักศึกษำวิชำทหำรไปฝึกทีเ่ขำชนไก่ จังหวัดกำญจนบรุ ี
3. ผกท. – ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  ผู้ปฏิบัติงำน/ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร - ก ำกับดูแลรบัผิดชอบนักศกึษำวิชำทหำรในสังกัดตลอดจนจบกำรศึกษำ 
เอกสำรอ้ำงอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. บัญชีรำยชื่อผู้สอบผ่ำน ตก ซ้ ำช้ัน 

2. ประวัติผู้ปกครอง 
3. ตำรำงเข้ำรับกำรฝึก 
4.หนังสือขอเวลำเรียน 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 เจ้ำหน้ำท่ี / 
นักศึกษำ 

 

1. นกัศกึษาเข้าเรียนประจ า
สปัดาห์ที่ก าหนด ร้อยละ80 

2. ผู้ก ากบัตรวจเช็คการเข้า
เรียนของนกัศกึษาเป็นระยะ 

8-10 สปัดาห์ ตารางการเข้า
เรียนกภาคทีต่ัง้ 

2 เจ้ำหน้ำท่ี / 
นักศึกษำ 

 เข้ารับตารางการสอบภาค
ทฤษฏีของนกัศกึษาวิชาทหาร 
พร้อมแจ้งให้นกัศกึษาทราบ
ถึงสถานท่ีและห้วงเวลาสอบ 

1 วนั บญัชีรายช่ือสนาม
สอบ 

3 เจ้ำหน้ำท่ี / 
นักศึกษำ 

 

1. ตรวจสอบรายช่ือของ
นกัศกึษาวิชาทหารในสงักดั
ทัง้หมด 

2. ประกาศให้นกัศกึษาทราบ
ส าหรับผู้ผา่นการสอบ 

1 วนั บญัชีรายช่ือ
นกัศกึษาวิชา
ทหาร 

4 เจ้ำหน้ำท่ี 

 

เข้ำร่วมประชุมจัดกำรฝึก 1 วัน ห นั ง สื อ คู่ มื อ
ประจ ำปี 

5 เจ้ำหน้ำท่ี  1 . ก ำ ห น ด แ ผ น จั ด ก ำ ร ฝึ ก
ภำคสนำม 
2.เสนอควำมจ ำนงค์ในกำร
เลือกผลัดฝึก 

1 วัน 1.แผนผั งตำรำง
กำรฝึกภำคสนำม 

2.ตำรำงกิจกรรม
มหำลัย 

6 เจ้ำหน้ำท่ี  เจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสือขอเวลำ
เรียนส ำหรับนักศึกษำ และขอ
อนุมัติบุคคลไปปฏิบัติหน้ำที่
ประสำนงำนก ำกับดูแลตลอด
ห้วงกำรฝึก 
 

1 วัน 1.หนังสือขอเวลำ
เรียน 2 คณะเป็น
รำยบุคคล 

2.หนังสือขออนุมัติ
บุคคล 

      

  

เร่ิมต้น 

ประชุมกำรจัดกำรผลัดฝึกภำคสนำม 

รับตำรำงกำรฝึกภำคสนำม 

1 

เข้ำเรียนตำมหลักสูตรนักศึกษำวิชำ
ทหำรที่ก ำหนด 

รับบัญชีรำยชื่อกำรเข้ำสอบภำค
ทฤษฏ ี

ประกำศรำยชือ่นักศึกษำวิชำทหำรที่
สำมำรถไปฝึกภำคสนำม 

ดูตำรำงกิจกรรม+
ตำรำงสอบนักศึกษำ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

7 เจ้ำหน้ำท่ี, 
นักศึกษำ 

 1.เรียกประชุมช้ีแจ้งนักศึกษำ
วิชำทหำรให้ทรำบก ำหนดกำร
ผลัดฝึกภำคสนำมประจ ำปี 
2. เก็บข้อมูลส่ วนตัวในกำร
ติดต่อผู้ปกครองกรณีฉุกเฉิน 

1 วัน ตำรำงเก็บข้อมูล
นักศึกษำวิชำทหำร 

8 เจ้ำหน้ำท่ี, 
นักศึกษำ 

 1.นักศึกษำวิชำทหำรทุกคน
ร่วมตัวท่ีขึ้นรถ 
2.ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร
รำยตัวท่ี บก.พิเศษ ภำคสนำม 

 

3 ชม.  

9 เจ้ำหน้ำท่ี  ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำรเข้ำ
ร่ ว ม  ป ร ะ ส ำ น ง ำ น  ดู แ ล
นักศึกษำตลอดห้วงกำรฝึก
ภำคสนำมตำมสถำนีกำรฝึก 

ตลอดการฝึก 1.แผนที่ค่ำยฝึก 

2.ตำรำงฝึกของ
กองพัน 

10 เจ้ำหน้ำท่ี, 
นักศึกษำ 

 เข้ำร่วมพิธีปิดกำรฝึกภำคสนำม 
และเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ 

2 ชม.  

11 เจ้ำหน้ำท่ี  ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำรเข้ำ
รั บ ผ ล ก ำ ร เ รี ย น ป ร ะ จ ำ ปี
กำรศึกษำพร้อมตรวจสอบ
รำยชื่อควำมถูกต้อง 

1 วนั เอกสำรผลกำร
เรียนประจ ำป ี

12 เจ้ำหน้ำท่ี, 
นักศึกษำ 

 ประกำศให้นักศึกษำวิชำทหำร
รับทรำบ 

5 นาท ี  

13 เจ้ำหน้ำท่ี, 
นักศึกษำ 

 เก็บข้อมูลนักศึกษำวิชำทหำรที่
ส ำเร็จช้ันปีที่  5 เพื่อท ำเรื่อง
แต่งตั้งยศภำยหลัง 

1 ชม. ส ำเนำจบ รด.ปี 5 

      

 

1 

ก ำกับดแูลนักศึกษำวิชำทหำร
ตำมสถำนีกำรฝึก 

 

เข้ำร่วมพิธปีิดกำรฝึก
ภำคสนำม 

เข้ำรับผลส ำเร็จกำรศึกษำวิชำ
ทหำรประจ ำป ี

เรียกเก็บข้อมูลนักศกึษำวิชำ
ทหำรที่จบชั้นปีที ่5 

ส่งตัวนักศึกษำวิชำทหำรขึ้นรถไป
ภำคสนำม 

 

ประชาสมัพนัธ์กบันกัศกึษา 

วิชาทหาร 

 

ประกำศผลกำรเรียน 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 

สิ้นสุด 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรแต่งตั้งว่ำท่ีร้อยตร ี

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.034 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยพิมุข คนำจันทร ์
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  เพื่ออ ำนวยควำมส ำเร็จของนักศึกษำวิชำทหำรที่เรียนจบในหลักสตูรวิชำทหำร 5 ปี และปรญิญำตรตีำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  นักศึกษำท่ียื่นแต่งตั้งยศ ไดร้ับกำรแต่งตั้งยศ 100% 
ขอบเขตงำน  1. ให้บริกำรแก่นักศึกษำทีศ่ึกษำจบหลักสตูรนักศึกษำวิชำทหำร 

2. ประสำนงำนระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยบัญชำกำรก ำลังส ำรอง 
3. ให้ค ำแนะน ำแนวทำงกำรเปลีย่นค ำน ำหน้ำช่ือ 

ค ำจ ำกัดควำม  1. ว่ำท่ีร้อยตร ีหมำยถึง นักศึกษำวิชำทหำรที่จบหลักสูตรรักษำดินแดนชั้นปี 5 และศึกษำจบในระบบอนุปริญำณตรีและ
เทียบเท่ำ 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  ผู้ปฏิบัติงำน/ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร  – ก ำกับดูแลนักศึกษำวิชำทหำรในสังกัดตลอดจนจบกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำงำนทะเบียนและผล – ลงนำมอนุมตัิรับรองนักศึกษำ 

เอกสำรอ้ำงอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบค ำร้องแต่งตั้งยศ 

2. หนังสือรับรองผลส ำเร็จกำรศึกษำ 
3. ส ำเนำรับรองจบหลักสูตรวิชำทหำรช้ันปีท่ี 5 
4. ส ำเนำบัตรประชำชน 
5. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน 
6. ส ำเนำ สด.8 (ชำย) 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 เจ้ำหน้ำท่ี / 
นักศึกษำ 

 ประชำสมัพันธ์ให้นักศึกษำที่
ส ำเรจ็วิชำทหำร 5 ปี ให้กรอก
ค ำร้อง 

1 วัน  

2 เจ้ำหน้ำท่ีงำน
พัฒนำฯ /

เจ้ำหน้ำท่ีงำน
ทะเบียนและ

ผล 

 ตรวจสอบสถำนะกับแผนก
ทะเบียนว่ำนักศึกษำส ำเรจ็ตำม
หลักสตูรจริงหรือไม ่

1 วัน -แบบค ำร้อง
แต่งตั้งยศ 
-ส ำเนำรับรองจบ
หลักสตูรวิชำทหำร
ช้ันปีท่ี 5 
-ส ำเนำบัตร
ประชำชน 
-ส ำเนำทะเบยีน
บ้ำน 
-ส ำเนำ สด.8 
(ชำย) 

3 เจ้ำหน้ำท่ี / 
ผู้บริหำร 

 จัดท ำหนังสือรับรองรำยชื่อ
นักศึกษำวิชำทหำรที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำหลักสูตรบัณฑิตให้
ผู้บริหำร/หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียน 
ลงนำม 

1 วัน ท ำบัญชีรำยชื่อ
นักศึกษำวิชำทหำร
พร้อมหนังสือ
รับรองส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

4 เจ้ำหน้ำท่ี 2 
หน่วยงำน 

 เรียบเรียงเอกสำรแต่งตั้งว่ำท่ี
ร้อยตรสี่งหน่วยบัญชำกำร
รักษำดินแดน 

1 วัน  

5 เจ้ำหน้ำท่ี 2 
หน่วยงำน 

 รับค ำสั่งประกำศแต่งตั้งยศ ที่
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
(ระยะเวลำแต่งตั้งยศ 2-3 
เดือน) 

1 วัน ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง
ยศ 

6 เจ้ำหน้ำท่ี / 
นักศึกษำ 

 ให้นักศึกษำติดต่อขอรับ
เอกสำรค ำสั่งแต่งตั้ง พร้อม
ช้ีแจงขั้นตอนกำรขอกำร
ประดับยศและขั้นตอนกำรขอ
ใส่ชุดวันรับปรญิำญบตัร 

1 วัน  

      

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

 

ประชำสัมพันธ์เรียกเก็บขอ้มูล 

ท ำหนังสือรับรองนักศึกษำ 

น ำส่งเอกสำรขอแต่งต้ังยศ 

ตรวจสอบหลักฐำน 

 

รับส ำเนำแต่งตั้งยศ 

เรียกนักศึกษำมำรับเอกสำร 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนกำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับ

รำชกำรทหำร 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.035 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดน : นำยพิมขุ คนำจันทร ์
ควบคุมโดน : หวัหน้ำงำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้นักศึกษำท่ีต้องกำรผ่อนผันกำรตรวจเข้ำรับรำชทหำรได้รบักำรยกเว้นในปีนั้น 
 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  นักศึกษำท่ีท ำเรื่องผ่อนทหำรไดร้บักำรยื่นยันผ่อนผันกำรเข้ำรับกำรตรวจเลือกรำชกำรทหำรครบจนจบในมหำวิทยำลัย 
(ร้อยละ 90 ) 

ขอบเขตงำน  1. ให้บริกำรแก่นักศึกษำที่ต้องกำรผันผ่อนตรวจรับรำชกำรทำงทหำร 
2. ประสำนงำนระหว่ำงสถำนศึกษำกับสัสดีแตล่ะจังหวัด 
3. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนตำ่งๆที่เกี่ยวข้อง 
4. ให้ค ำแนะน ำละหลักปฏบิัติในกำรผ่อนผัน 

ค ำจ ำกัดควำม  1. ผ่อนผันกำรตรวจเข้ำรับรำชกำรทหำร หมำยถึง ผู้ชำยท่ีเข้ำช่วงอำยุ 20 ปี ตำมกฏหมำยก ำหนด ท่ีประสงค์ขอผ่อนผัน
กำรเกณฑ์ทหำรประจ ำปีนั้น 
2. ผกท. – ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร 

หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ  

ผู้ปฏิบัติงำน/ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร  
- จัดท ำชุดเอกสำรผ่อนผันกำรเข้ำตรวจรับรำชกำรทหำรให้กับนักศึกษำ  
- ประสำนงำนสัสดีและนักนักศึกษำในกรณีเร่งด่วน(อำทิ นักศึกษำรับหมำยเรียกผดิหรือยังไมไ่ปแก้หมำยเรียก) 

เอกสำรอ้ำงอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มค ำรองกำรผ่อนผันวชิำทหำร 

2. สด.9 
3. สด.35 
4. หนังสือรับรองเป็นนักศึกษำ 
5. ส ำเนำบัตรประชำชน 
6. ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน 
7. ส ำเนำเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ำมี) 
8. ส ำเนำ สด.10 (ถ้ำมีกรณีเปลี่ยนภูมิล ำเนำทหำร) 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน 
 (Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

  
 

    

1 เจ้ำหน้ำท่ี   ประชำสมัพันธ์ข้อมูลผำ่นช่องทำง 
www.cpc.ac.th และFacebook 
งำนพัฒนำนักศึกษำ,ป้ำยประกำศ
ประชำสมัพันธ์ และเสียงตำมสำย 

3 เดือน พ.ย.-
ม.ค. 

 

2 นักศึกษำ  นักศึกษำชำยที่มีอำยุ 20 ปี
บริบูรณ์ที่ไมไ่ดเ้รียนวิชำทหำร 
หรือ เรียนไม่จบนักศึกษำวิชำ
ทหำร ปี 3  

3 เดือน พ.ย.-
ม.ค. 

 

3 เจ้ำหน้ำท่ี  ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรแนบค ำร้องให้ครบถ้วน 
หำกไม่ถูกต้องส่งคืนนักศึกษำเพื่อ
ด ำเนินกำรแกไ้ขให้ถูกต้อง 

3 เดือน พ.ย.-
ม.ค. 

1. แบบฟอร์มค ำ
รองกำรผ่อนผัน
วิชำทหำร 
2. สด.9 
3. สด.35 
4. หนังสือรับรอง
เป็นนักศึกษำ 
5. ส ำเนำบัตร
ประชำชน 
6. ส ำเนำทะเบยีน
บ้ำน 
7. ส ำเนำเปลี่ยน
ช่ือ – สกุล (ถ้ำมี) 
8. ส ำเนำ สด.10 
(ถ้ำมีกรณเีปลี่ยน
ภูมิล ำเนำทหำร) 

4 นักศึกษำ  นักศึกษำส่งใบค ำร้องและลงช่ือไว้
เป็นหลักฐำน 

3 เดือน พ.ย.-
ม.ค. 

 

      

ประชำสัมพันธก์ ำหนดกำรขอผอ่นผัน
กำรตรวจเลือกเขำ้รับรำชกำรทหำร

(เดือนตุลำคม – มกรำคม) 

ยื่นค ำร้องขอ 

ลงชื่อบันทึกข้อมูลกำรติดต่อ 

1 

ตรวจสอบเอกสาร 

เร่ิมต้น 

http://www.cpc.ac.th/
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน  
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

5 เจ้ำหน้ำท่ี  เจ้ำหน้ำท่ีจัดเรียกเอกสำรตำม
ภูมิล ำเนำทหำร และ จดัพิมพ์
บัญชีรำยชื่อ ,พิมพ์บัญชีงบหน้ำ
และพิมพ์หนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดตำมภูมิล ำเนำทหำรของ
นักศึกษำ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเอกสำร 

1-2 วัน  

6 เจ้ำหน้ำท่ี  1. ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร / 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำลง
นำมรับรองในบัญชีรำยชื่อ 
2. น ำส่งเอกสำร ผ่ำนแผนกสำร
บรรณเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง 
และลงบันทึกกำรออกเลขหนังสือ 

2-3 วัน  

7 เจ้ำหน้ำท่ี  1. แผนกสำรบรรณน ำส่งหนังสือ
พร้อมเอกสำร ผ่ำนทำงไปรษณยี์ 
ไปยังสสัดีจังหวัด (จดหมำย ems 
หรือ ลงทะเบียน) 
2. แผนกสำรบรรณน ำส่งส ำเนำ
หนังสือท่ีลงนำมเรียบร้อยแล้วคืน
ให้กับแผนกบริกำรฯ 

1 วัน  

8 เจ้ำหน้ำท่ี/
นักศึกษำ 

 1. ประกำศรำยชื่อ และ
ประชำสมัพันธ์ผ่ำน บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ , เสียงตำมสำย 
Facebook งำนพัฒนำนักศึกษำ 
2. นักศึกษำตรวจสอบรำยชื่อและ
ล ำดับเอกสำร แจ้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อ
ขอรับหนังสืออนุมัติกำรขอผ่อน
ผันฯ 
3. นักศึกษำแสดงตัวตำม
หมำยก ำหนดกำรหมำยเรียก 

1 วัน  

      

ส่งเร่ืองไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

ผกท.ลงนำมรับรองบัญชีรำชชื่อและ 

เสนอรองอธิกำรบดีลงนำม 

1 

จัดพิมพ์รำยชือ่และตรวจสอบเอกสำรกอ่น
น ำเสนอ 

 

ประกำศรำยชือ่ผู้ได้รับผ่อนผัน พร้อมให้
ส ำเนำกำรผ่อน 

สิ้นสุด 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรควบคุมก ำกับร้ำนค้ำภำยในวทิยำเขตฯ

และกำรจัดหำรำยได ้

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.036 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  
 

     เพื่อบริหำรจัดกำรดูแลควบคุมกำรจัดจ ำหน่ำยอำหำรภำยในวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ ให้เป็นระบบประกอบด้วยกำรจัด
จ ำหน่ำยอำหำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงอำหำรและน้ ำดื่ม ทั้งนี้นอกจำกเป็นกำรบริกำรและสวัสดิกำรให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ภำยในวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ ให้มีอำหำรและน้ ำดื่มที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ รำคำย่อมเยำว์ และมีบริโภคอย่ำง
ต่อเนื่องยังเป็นกำรจัดหำรำยได้เข้ำมหำวิทยำลัย 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  1.ร้อยละ80ของควำมพึงพอใจขอผู้มำใช้บริกำร 
2.จ ำนวนรำยได้ที่เก็บเจำกร้ำนค้ำข้ำมหำลัยเป็นไปตำมเป้ำ 

ขอบเขตงำน  ขอบเขต  
    กระบวนกำรด ำเนินกำรของกำรควบคุมก ำกับร้ำนค้ำภำยในวิทยำเขตฯและกำรจัดหำรำยได้เริ่มตั้งแต่  
กำรวำงแผน 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมกำรจัดจ ำหน่ำยอำหำรภำยในวิทยำเขตฯ เพื่อร่วมกันจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรกำรควบคุม
ก ำกับร้ำนค้ำภำยในวิทยำเขตฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ตำมภำรกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นโยบำย และวัตถุประสงค์
ของงำนพัฒนำนักศึกษำ ตลอดจนภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยและมีกำรแจ้งแผนกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรในหน่วยได้
รับทรำบ 

กำรด ำเนินงำนตำมแผน 
- ด ำเนินกำรตำมแผนคณะกำรควบคุมก ำกับร้ำนค้ำภำยในวิทยำเขตฯและกำรจัดหำรำยได้ประจ ำปีกำรศึกษำ  

กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล 
ได้ด ำเนินกำรประเมิณผลกำรด ำเนินงำนร้ำนค้ำโรงอำหำรจำกผู้รับบริกำรจำกหน่วยงำนภำยใน ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ และ
เจ้ำหน้ำท่ี ตลอดจนกำรเข้ำมำประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกโดยสำธำรณสุขเขตดินแดง ใช้กำรประเมิน 

- ร้ำนค้ำผู้ประกอบกำร และประเมินมหำวิทยำลัยตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำร( 5ส.) ซึ่งกำรประเมิณทั้ง 2 ส่วน               
จะพิจำรณำจำกสัมฤทธิผลในกำรด ำเนินงำนตำมแผน ใช้วิธีด ำเนินกำรประเมินโดย ใช้แบบสอบถำมและวิเครำะห์ปัญหำ
และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน พร้อมจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลเป็นรูปเล่ม เสนอต่อคณะกรรมกำรควบคุมกำรจัด
จ ำหน่ำยอำหำรภำยในวิทยำเขตฯ พิจำรณำและสรุปข้อดี และข้อเสนอแนะในกำรน ำมำแก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปี
ต่อไปเพื่อเสนอผู้บริหำรงำนวิทยำเขตฯ 

กำรปรับปรุงพัฒนำ 
- น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะโดยน ำเสนอเข้ำคณะกรรมกำรควบคุม

ก ำกับร้ำนค้ำภำยในวิทยำเขตฯและกำรจัดหำรำยได้เพื่อพิจำรณำน ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนวทิยำเขตฯ
เพื่อพัฒนำปรับปรุงแก้ไขในรอบปีกำรศึกษำถัดไป 

 
ค ำจ ำกัดควำม       คณะกรรมการควบคุมการจัดจ าหน่ายอาหารภายในวิทยาเขตฯและการจัดหารายได้ หมำยถึง คณะกรรมกำรที่ได้รับ

แต่งตั้งจำกวิทยำเขตฯมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรบริกำรและสวัสดิกำรให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ีภำยในวิทยำ
เขตจักรพงษภูวนำรถ ให้มีอำหำรและน้ ำดื่มที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ รำคำย่อมเยำว์ และมีบริโภคอย่ำงต่อเนื่องและกำรจัดหำ
รำยได้เข้ำมหำวิทยำลัย 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรควบคุมก ำกับร้ำนค้ำภำยในวทิยำเขตฯ

และกำรจัดหำรำยได ้

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.036 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : นำยธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

ค ำจ ำกัดควำม (ต่อ)      ร้านค้าโรงอาหาร หมำยถึง ร้ำนค้ำโรงอำหำรภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 
     สุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมำยถึง กำรด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ที่จัดกำรเกี่ยวกับอำหำรทั้งในเรื่องของ
กำรปรับปรุง กำรบ ำรุงรักษำ และกำรแก้ไขเพื่อให้อำหำรที่บริโภคเข้ำไปแล้วมีผลดีต่อสุขภำพอนำมัยโดยให้อำหำรมีควำมสะอำด 
ปลอดภัยและมีควำมน่ำบริโภค อำหำร หมำยควำมว่ำ ของกินหรือเครื่องค้ ำจุนชีวิต 
     นักศึกษา หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
     บุคลากร หมำยถึง อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  
     การด าเนินงานตามแผน หมำยถึง กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม ที่ก ำหนดไว้ในแผนไปด ำเนินกำรให้
บรรลุเป้ำหมำย 
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  1. นำยธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
2. นำงภัทรวดี  ชำติกำนนท์ 
3. นำงสำวบุษรำกรณ์  เดชมำ 

เอกสำรอ้ำงอิง  - 
แบบฟอร์มที่ใช้  1.1 ฟอร์มประเมินควำมพึงพอใจขอผู้ใช้บริกำร 

1.2 ฟอร์มรำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
1.3 แบบฟอร์มกำรสรรหำผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ/ระเบียบร้ำนค้ำ/ประกำศ/ข้อบังคับ 
1.4 แผนกำรด ำเนินงำน 
1.5 แบบฟอร์มสรุปผลกำรตรวจสุขำภิบำลร้ำนค้ำจำกส ำนักงำนเขต 
1.6 รำยงำนคณะกรรมกำรควบคุมกำรจัดจ ำหน่ำยอำหำร 
1.7 รำยงำนสรุปกำรช ำระค่ำเช่ำร้ำนค้ำโรงอำหำร 

เอกสำรบันทึก  - 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

1 

หัวหน้ำงำน
พัฒนำ

นักศึกษำ 
 

 1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ควบคุมกำรจดัจ ำหน่ำยอำหำร
ภำยในวิทยำเขตฯ 

3 วัน ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร 

2 
รอง

อธิกำรบดีฯ 

 2. พิจำรณำ 
2 . 1  พิ จ ำ ร ณ ำ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรควบคุมกำรจัด
จ ำหน่ำยอำหำรภำยในวิทยำ
เขตฯ 

1 วัน 

 

3 

คณะกรรมก
ำรควบคุม
กำรจัด
จ ำหน่ำย
อำหำรฯ 

 3. คณะกรรมกำรควบคุมกำร
จัดจ ำหน่ำยอำหำรภำยใน
วิทยำเขตฯ ประชุมวำงแผน
ด ำเนินงำน 

1 แผนกำรด ำเนินงำน 

4 

คณะกรรมก
ำรควบคุม
กำรจัด
จ ำหน่ำย
อำหำรฯ 

 4. ด ำเนินกำรก ำกับดูแลกำรจัด
จ ำหน่ำย 
4.1 ด ำ เนินกำรก ำกับดูแล
ร้ำนค้ำตำมระเบียบข้อบังคับ
กำรจัดจ ำหน่ำยอำหำรภำยใน
วิทยำเขตฯ 

1 ปี
กำรศึกษำ 

ระเบียบข้อบังคับกำร
จัดจ ำหน่ำยอำหำร 

5 

คณะกรรม 
กำรควบคุม

กำรจัด
จ ำหน่ำย
อำหำรฯ 

เลขำนุกำร
คณะกรรม 
กำรควบคุม

กำรจัด
จ ำหน่ำย
อำหำรฯ 

 5. ประเมินร้ำนค้ำ 
5.1 แจกแบบประเมิน 
5.2 สรุปผลประเมิน 
5.3 ประชุมคณะกรรมกำร
ควบคุมกำรจัดจ ำหน่ำยอำหำร
ภำยในวิทยำเขตฯ รับทรำบผล
กำรประเมิน 
5.4  เสนอผลกำรประ เมิน
ต่อรองอธิกำรบดีบริหำรงำน
วิทยำเขตฯ และแจ้งผลกำร
ประเมินให้ร้ำนค้ำทรำบ 

30 วัน แบบประเมินกำรใช้
บริกำร 

      

เร่ิม 

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร       
ควบคุมกำรจัดจ ำหน่ำย 

พิจำรณำ 

 

ประชุมคณะกรรมกำรควบคุม
จ ำหน่วยอำหำรฯ 

กำรด ำเนินกำรก ำกบัดูแลกำรจัดจ ำหนำ่ย
อำหำรฯของวิทยำลัยฯ 

1 

ประเมินร้ำนค้ำ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

     

6 

คณะกรรม 
กำรควบคุม

กำรจัด
จ ำหน่ำย
อำหำรฯ 

 6. สรุป 
6 . 1  ส รุ ป ผ ล ก ำ ร จั ด ก ำ ร
ให้ บ ริ ก ำ ร โ ร งอ ำหำ รและ
น ำเสนอผู้บริหำรเมื่อปรับปรุง
และแก้ไขต่อไป 

30 วัน ผลประเมินควำมพึง
พอใจ 

 
 
 

     

1 

สรุปและปรับปรุงกำรจัด
จ ำหน่ำยอำหำรฯ 

สิน้สดุ 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรให้บริกำรห้องพยำบำล 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.037 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
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เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
           นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  1. เพือ่บรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื้องตน้ และให้บริกำรยำเฉพำะโรคปัจจบุัน ที่สำมำรถบ ำบดัได้ด้วย    ยำสำมัญประจ ำ
บ้ำน ได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้องตำมอำกำร โดยกำรบ ำบัด บรรเทำอำกำรป่วยนั้นๆ ไม่เกินขอบเขตหน้ำท่ีของผู้ปฐม
พยำบำล 

2. เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ที่ไดร้ับบำดเจ็บ ได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องตำมหลักกำรปฐมพยำบำล        ซึ่งจะช่วยลดควำม
รุนแรงของอำกำรเจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ ป้องกันควำมพิกำรหรือควำมเจ็บป่วยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึ้นมำไดใ้นภำยหลัง 

3. เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีมีอำกำรเจ็บป่วยหรอืบำดเจ็บรุนแรง ไดร้ับกำรน ำส่งเพื่อเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลได้
รวดเร็ว ทันเวลำ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  1. สำมำรถช่วยบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเบื้องต้นของนักศึกษำและบุคลำกร ด้วยยำสำมญัประจ ำบ้ำนได้อยำ่งรวดเร็วและ
ถูกต้องตำมอำกำร 100 % 

2. สำมำรถช่วยปฐมพยำบำลหรือกู้ชีพผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบำดเจ็บ ได้อยำ่งถูกต้องตำมหลักกำรปฐมพยำบำล 100 % 
3. สำมำรถประสำนงำนเพื่อน ำส่งผู้ปว่ยหรือผู้บำดเจ็บที่มีอำกำรรุนแรง เพื่อเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลได้อย่ำง

รวดเร็ว ทันเวลำ อย่ำงน้อย 100 % 
ขอบเขตงำน  1. ประเมินพยำธิสภำพของผู้ป่วย อำกำรบำดเจ็บ/อำกำรเจ็บป่วยของผู้เข้ำรับบริกำร 

2. ซักประวัติผู้เข้ำรับบริกำร สอบถำมอำกำรส ำคัญ อำกำรเจ็บป่วยในปัจจุบัน อำกำรเจ็บป่วยในอดีต ประวัติกำรเจ็บป่วย
ในครอบครัว ประวัติกำรแพ้ยำ  

3. วิเครำะห์สำเหตุและควำมรุนแรงของอำกำรเจ็บป่วย/บำดเจ็บในเบื้องต้น 
4. ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บำดเจ็บ กรณีเจ็บป่วยไม่รุนแรงและอำกำรเจ็บป่วยสำมำรถบ ำบัดบรรเทำได้ด้วย  ยำสำมัญประจ ำ

บ้ำน 
5. ติดต่อประสำนงำนน ำส่งผู้ป่วย/ผู้บำดเจ็บไปยังโรงพยำบำลที่ใกล้ที่สุดหรือโรงพยำบำลตำมสิทธ์ิ    กรณีอำกำรเจ็บป่วย

รุนแรง  
ค ำจ ำกัดควำม  1. พยำธิสภำพ (Disease) หมำยถึง สภำพท่ีร่ำงกำยไมส่ำมำรถรักษำสภำพสมดุลได้ น่ันคือ มีควำมผิดปกติทำงร่ำงกำย

หรือจิตใจ  
2. ซักประวัติ หมำยถึง กำรสอบถำมอำกำรป่วย โดยเริม่จำกอำกำรส ำคัญ เช่น อำกำรป่วยเป็นอยำ่งไร เริ่มเป็นเมื่อไหร่ 

ต ำแหน่งใด ประวัติกำรเจ็บป่วยอ่ืนๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวตักิำรเจ็บป่วยของคนในครอบครัว พฤติกรรมหรือ
นิสัยส่วนตัว เป็นต้น 

3. อำกำรส ำคญั (Chief complaint S) หมำยถึง อำกำรที่ท ำให้ผู้ป่วยเข้ำมำพบ/อำกำรที่ท ำใหผู้้ป่วยกังวลมำกท่ีสดุ 
4. อำกำรเจ็บป่วยในปัจจบุัน (Present illness) หมำยถึง กำรซักถำมรำยละเอียด ขยำยข้อมลูอำกำรส ำคัญที่เกิดขึ้น 

เมื่อใด อย่ำงไร 
5. อำกำรเจ็บป่วยในอดตี (Past history) หมำยถึง อำกำรเจ็บป่วยในวยัเด็กจนถึงผู้ใหญ่ โรคอื่นๆ      ท่ีไม่เกี่ยวกับอำกำร

เจ็บป่วยปัจจุบัน  
6. ประวัติครอบครัว (Family history) หมำยถึง กำรเจ็บป่วยของพ่อแม่ พ่ีน้อง ปู่ย่ำ ตำยำย 
7. ปฐมพยำบำลเบื้องต้น (First Aid) หมำยถึง กำรให้ควำมช่วยเหลือข้ันต้นแก่ผู้ป่วยหรือผู้บำดเจ็บอย่ำงกระทันหันในท่ี

เกิดเหตุ ก่อนถึงมือแพทย์ เพื่อช่วยลดอัตรำกำรบำดเจ็บและเสยีชีวิต 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรให้บริกำรห้องพยำบำล 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.037 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
           นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ามี) 

ค ำจ ำกัดควำม (ต่อ) 8. แผลปดิ (Closed Wound) เป็นบำดแผลที่ไมม่ีรอยแยกของผิวหนังปรำกฏให้เห็น เกิดจำกแรงกระแทกของของแข็งที่
ไม่มีคม อำจมีกำรฉีกขำดของเนื้อเยื่อและเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 

9. แผลเปดิ (Opened Wound) เปน็บำดแผลที่ท ำให้เกิดรอยแยกของผิวหนัง มักมีเลือดออก บวม แดง เจ็บปวด เช่น 
แผลถลอก แผลฉีกขำด แผลตัด  

10. แผลเปยีก (Wet Dressing) หมำยถึง แผลที่มีกำรอักเสบ หรือมีสำรคัดหลั่ง 
11. แผลแห้ง (Dry Dressing) หมำยถึง แผลที่ไมม่ีกำรอักเสบหรือสำรคดัหลั่ง 
12. Forceps หมำยถึง ปำกคีบ คีม ท่ีใช้ในกำรผ่ำตัดหรือท ำแผล 
13. Normal Saline หมำยถึง น้ ำเกลอืล้ำงแผล ควำมเข้มข้น 0.9 % เป็นค่ำเทียบเท่ำกับเกลือท่ีอยู่ในกระแสเลือดของคน

ทั่วไป 
14. Povidone – iodine 10 % หมำยถึง ยำฆ่ำเช้ือภำยนอกที่มสี่วนผสมของไอโอดีน ใช้ฆ่ำเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรำ เช้ือ

ไวรัสส 
15. Chlorhexidine Gras Dressing หมำยถึง แผ่นแปะกันแผลติด 
16. CPR หมำยถึง กำรช่วยชีวิตที่ผสมผสำนระหว่ำงกำรผำยปอดและกำรกดบรเิวณต ำแหน่งหัวใจ 
17. Vital Sight หมำยถึง สัญญำณชีพ คือ ค่ำควำมดันโลหิต ชีพจรและกำรหำยใจ ตัวย่อคือ TPR 
18. Anemia หมำยถึง ภำวะซดี หรือ โลหิตจำง 
19. Hyperventilation หมำยถึง ภำวะที่ผู้ป่วยหำยใจเร็วมำก ลึกมำกกว่ำปกติ ท ำให้เสียควำมสมดลุระหว่ำงกำรหำยใจเข้ำ

ออก ซึ่งมักหำยใจออกมำกกว่ำหำยใจเข้ำ ท ำให้ปริมำณคำร์บอนไดออกไซค์ลดลงอย่ำงรวดเร็ว จึงเกิดกำรหดตัวของ
เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่ำงๆของรำ่งกำย โดยเฉพำะสมอง 

20. หมดสติ หมำยถึง สภำวะทีร่่ำงกำยไมร่ับรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หรือภำวะไม่รูส้ึกตัว 
21. เป็นลม หมำยถึง อำกำรหมดสติเพียงช่ัวครำว เนื่องจำกเลือดไปเลีย้งสมองไม่พอ 
22. ชัก หมำยถึง กำรที่มีอำกำรกระตกุหรือเกร็งของกล้ำมเนื้อ โดยจะรูต้ัวหรือไม่รู้ตัวกไ็ด้ 
23. กำรบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service, EMS) หมำยถึง กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ณ จุดเกดิเหตุ โดยบคุคลที่มคีวำมรู้ออกปฏิบัติกำรพร้อมรถพยำบำลที่มีเครื่องมือ ในกำรรักษำพยำบำลขั้นพื้นฐำนและ
ขั้นสูง 

 
หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ 

เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำห้องพยำบำล 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรให้บริกำรห้องพยำบำล 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.037 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
           นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

เอกสำรอ้ำงอิง : สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ.เข้ำถึงได้จำก http://www.emit.go.th/main/system/index.aspx. 
วิภำพร วรหำญ (2552) กำรปฐมพยำบำลและกำรพยำบำลฉุกเฉิน.ขอนแก่น.มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
Margaret Austin, Rudy Crawford, Barry. First aid manual 2016.St John Ambulance,First aid 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบบันทึกเวชระเบียนประจ ำวันผู้ใช้บริกำรห้องพยำบำล 
2. แบบบันทึกกำรเบิก – จ่ำยเวชภณัฑ์ประเภทวัสดสุิ้นเปลืองประจ ำหอ้งพยำบำล 
 

เอกสำรบันทึก : 1. สรุปยอดผู้มำใช้บริกำรห้องพยำบำลประจ ำเดือน และประจ ำปีกำรศกึษำ 
2. สรุปยอดกำรเบิก – จ่ำยเวชภัณฑป์ระเภทวัสดสุิ้นเปลือง ประจ ำปีกำรศึกษำ 

 

http://www.emit.go.th/main/system/index.aspx
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 นักศึกษำ/
บุคลำกร 

 1.1 นักศึกษำหรือบุคลำกร
ติดต่อแจ้งควำมขอรับบริกำร
ต่ อ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ป ร ะ จ ำ ห้ อ ง
พยำบำล และกรอกข้อมูลผู้ขอ
ใช้บริกำร 

5-10 นำที 1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริกำร 
ห้องพยำบำล 

 
 

2 เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล 

 2.1 เจ้ำหน้ำที่สอบถำมประวัติ
และรำยละเอียดอำกำรป่วย  
 
 

5-10 นำที 1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริกำร 
ห้องพยำบำล 

 
 

3 เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล 

 
 
 
 
 

3.1 เจ้ำหน้ำท่ีให้กำรดูแลและ
ปฐมพยำบำลอำกำรป่วย
เบื้องต้น  
3.2 บันทึกรำยละเอียดกำร
ดูแลและปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
 
 

5-30 นำที 
(ตำมแต่

อำกำรป่วย
ของผู้ขอใช้

บริกำร) 

1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริกำร 
ห้องพยำบำล 

 

4 เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล/
เจ้ำหน้ำท่ี
สถำบัน

กำรแพทย์
ฉุกเฉิน 

 
 
 
 

4.1 กรณี เจ็บป่วยเบื้องต้น 
เจ้ำหน้ำที่จ่ำยยำ(ตำมอำกำร) 
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น และให้
ค ำแนะน ำวิธีกำรดูแลสุขภำพ
ขณะเจ็บป่วย 
4 .2   กรณี เ จ็บป่ วยรุนแรง 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนน ำส่ง
โรงพยำบำล 

30-60นำที 1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริกำร 
ห้องพยำบำล 

 

5 เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล/
หัวหน้ำ

แผนกบริกำร 

 
 
 
 
  

  5. เจ้ำหน้ำท่ีสรุปรำยละเอียด
ผู้เข้ำรับบริกำรประจ ำวันและ
บันทึกลงตำรำงสถิติรำยวัน 
 

30-60 นำที 1. เวชระเบียนบันทึก
ประวัตผิู้ขอใช้บริกำร  
ห้องพยำบำล/
เอกสำรบันทึกสถิติ
รวมในคอมพิวเตอร ์

   
 
 

   

เร่ิม 

นักศึกษำ / บุคลำกร  
มีอำกำรปว่ย หรือ มีปัญหำสุขภำพ 

สอบถำมอำกำรส ำคัญ/ประวัติกำรเจ็บปว่ย
ปัจจุบัน และประวัติอื่นๆตำมล ำดับ 

ปฐมพยาบาล

เบือ้งตน้ 

กรณีมีอำกำร
ป่วยเบื้องต้น 

กรณีมีอำกำร
ป่วยรุนแรง 

ให้ค ำแนะน ำ/ จ่ำย
ยำตำมอำกำร 

ประสำนงำนน ำส่ง
โรงพยำบำล 

บันทึกประวัตอิำกำรป่วย/  
ข้อมูลสถิติกำรใช้บริกำร 

สิน้สดุ 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนบริกำรประกันอุบัติเหตุนักศึกษำ 

 (กรณีส ำรองจ่ำย) 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.038 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  1. เพือ่เป็นกำรดูแลและบริกำรสวัสดิกำรให้กับนักศึกษำ ให้นักศึกษำ/ผู้เอำประกัน ให้นักศึกษำมีหลักประกันว่ำจะได้รับ
ควำมคุ้มครอง และได้รับเงินชดเชย/เยียวยำ กรณีนักศึกษำประสบอุบัติเหตุ 

2. เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดควำมมั่นใจและเช่ือมั่นต่อสถำนศึกษำ ลดควำมวิตกกังวลและแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยกำรเกิด
อุบัติเหตุของนักศึกษำ  

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  1. นักศึกษำ/ผู้เอำประกันไดร้ับกำรดแูลและรักษำพยำบำลกรณีประสบอุบัติเหตุ ในโรงพยำบำลคูส่ัญญำตำมเง่ือนไขใน
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 100 % 

2. นักศึกษำ/ผู้เอำประกันหรือผู้ปกครอง ได้รับเงินค่ำสินไหมทดแทน/ที่เรียกร้องจำกบริษัทประกันฯอยำ่งถูกต้องตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ 100 % 

 
ขอบเขตงำน  1. ให้ค ำปรึกษำกับผู้เอำประกัน/นักศึกษำ เรื่องสวัสดิกำรด้ำนประกันอุบัติเหตุของนักศึกษำ 

2. ดูแลให้นักศึกษำได้ใช้สิทธิ์ในกำรรักษำพยำบำลอำกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุในโรงพยำบำลที่ระบุไว้ในบัตรประกัน
อุบัติเหตุ อย่ำงถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ 

3. ร่วมประชุมหำรือในกำรก ำหนดข้อตกลง/เงื่อนไขกำรให้ควำมคุ้มครองด้ำนประกันอุบัติเหตุ           ของนักศึกษำใน
แต่ละปีกำรศึกษำ (TOR) 

4. น ำจ่ำยบัตรประกันอุบัติเหตุ/ประชำสัมพันธ์แจ้งสิทธิประโยชน์และควำมคุ้มครองจำกบริษัทประกันอุบัติเหตุให้กับ
นักศึกษำทรำบ 

5. ประสำนงำนบริษัทประกันเพ่ือเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนให้กับนักศึกษำที่ประสบอุบัติเหตุ 
6. ประสำนงำนผู้ปกครองหรือผู้เอำประกัน เพ่ือรับเงินค่ำสินไหมทดแทน 
7. สรุปสถิติ และรำยงำนผลประจ ำปี 

 
ค ำจ ำกัดควำม  
 

1. อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลันจำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำย และท ำให้เกิดผลที่ผู้เอำประกันมิได้เจตนำ 
2. ประกันอุบัติเหตุ หมำยถึง กำรประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครองต่อผู้เอำประกัน กรณีประสบอุบัติเหตุ 
3. กรมธรรม์ หมำยถึง ตำรำงผลประโยชน์ ข้อตกลงควำมคุ้มครองแห่งเงื่อนไขสัญญำประกันภัย 
4. เบี้ยประกันภัย หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ผู้เอำประกันจะต้องจ่ำยให้ผู้รับประกัน ตำมสัญญำประกันภัย 
5. ผู้เอำประกันภัย หมำยถึง คู่สัญญำซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยจ ำนวนหนึ่งให้ผู้รับประกันภัย เมื่อเกิดมีภัยขึ้น ผู้รับ

ประกันภัยจึงจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกัน 
6. ผู้รับประกันภัย หมำยถึง คู่สัญญำซึ่งตกลงจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจ ำนวนหนึ่งให้ผู้เอำประกันภัย

หรือผู้รับผลประโยชน์ 
7. ผู้รับผลประโยชน์ หมำยถึง บุคคลภำยนอกสัญญำประกันภัยที่มีสิทธิ์เข้ำมำรับผลประโยชน์ในค่ำสินไหมทดแทนตำม

สัญญำประกันภัย ตำมข้อตกลงของผู้รับประกันภัยและผู้เอำประกันภัย 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนบริกำรประกันอุบัติเหตุนักศึกษำ  

(กรณีส ำรองจ่ำย) 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.038 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
       นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

ค ำจ ำกัดควำม  
(ต่อ) 

8. ทุนประกันหรือจ ำนวนเงินเอำประกัน หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ตกลงกันว่ำ ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ำยให้ผู้เอำประกันภัย 
หรือผู้รับผลประโยชน์ ตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

9. ควำมสูญเสีย หมำยถึง จ ำนวนเงินที่บริษัทประกันจ่ำยในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
10. กำรจ ำกัดควำมรับผิดชอบ หมำยถึง จ ำนวนเงินสูงสุดที่กรมธรรม์จะรับผิดชอบ 
11. ระยะเวลำกรมธรรม์ หมำยถึง ระยะเวลำตั้งแต่เริ่มต้นหรือวันที่มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่หมดอำยุของกรมธรรม์

ประกันภัย 
12. ค่ำเสียหำยส่วนแรก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 
 

หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ  
 

 เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องพยำบำล 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th 
ค ำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย www.masterteam.co.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส ำหรับนักศึกษำ 
2. ใบสรุปรำยกำรเรียกร้องเงินค่ำสินไหมทดแทน 
3. แบบบันทึกรับเรื่องค ำร้องขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทน 
4. ใบส ำคัญรับเงินค่ำสินไหมทดแทน 
 

เอกสำรบันทึก  1. สรุปตำรำงสถิติกำรขอเบิกเงินค่ำสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักศึกษำ 
 

http://www.oic.or.th/
http://www.masterteam.co.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน

วิทยำเขตฯ/
หัวหน้ำ

งำนพัฒฯ/
คณะศลิป
ศำสตร์/ 

คณะบริหำร
ฯ/แผนก
ประชำ 

สัมพันธ์/
เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล/
นักศึกษำ 

 1.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำลท ำ
บันทึกข้อควำมถึงผู้อ ำนวยกำร
ส ำนั ก งำนวิ ทยำ เขตฯ เพื่ อ
ประสำนแผนกประชำสัมพันธ์/
คณะศิลปศำสตร์/คณะบริหำร
ฯ ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ผู้เอำ
ประกัน/นักศึกษำ มำรับบัตร
ประกันอุบัติเหตุที่ห้องพยำบำล 
1.2 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
ประชำสัมพันธ์เรื่องกำรรับบัตร
ประกันอุบัติเหตุผ่ำนทำงสื่อ
ออนไลน์  เ ช่น เว็ปไซต์งำน
พัฒนำนักศึกษำ 

7 วัน 1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุู้เอำประกัน 
2. บันทึกข้อควำมแจ้ง
คณะศลิปศำสตร ์
3. บันทึกข้อควำมแจ้ง
คณะบริหำรฯ 
4. บันทึกข้อควำมแจ้ง
แผนกประชำสัมพันธ์ 
 

2 นักศึกษำ/
เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล 

 2.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล  
น ำจ่ำยบัตรประกันอุบัติเหตุ
ให้กับผู้เอำประกัน/นักศึกษำ
พร้อมท้ังแจ้งรำยละเอียดควำม
คุ้มครองตำมกรมธรรม์ให้กับ   
ผู้เอำประกัน/นักศึกษำทรำบ 
2.2 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล
ตอบข้อสงสัยเกีย่วกับกำรใช้
บริกำรรักษำพยำบำลจำกบัตร
ประกันอุบัติเหต ุ

5-10 นำที/
บุคคล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุู้เอำประกัน 

2. แบบบันทึกกำรน ำ
จ่ำยบัตรประกัน
อุบัติเหตุของนักศึกษำ 

3 นักศึกษำ/
โรงพยำบำล 

 3 .1 ผู้ เอำประกัน/นักศึกษำ    
ใ ช้บริกำรโรงพยำบำลหรือ
ส ถ ำ น พ ย ำ บ ำ ล ใ ด ก็ ไ ด้ ที่
นอกเหนือจำกโรงพยำบำล
คู่สัญญำที่ระบุในบัตรประกัน
อุบัติ เหตุและส ำรองจ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำลเรียบร้อยแล้ว 

แล้วแต่
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน
ของทำง

โรงพยำบำล 

1. บัตรประจ ำตัว
ประชำชนผู้เอำประกัน 
 

      

นักศึกษำ 

คณะศิลปศำสตร์ คณะบริหำรฯ 

แผนกประชำสัมพันธ ์

เร่ิม 

ประชำสัมพันธแ์จ้งผู้เอำประกัน/นักศึกษำ
เร่ืองกำรรับบัตรประกันอุบัติเหต ุ

 

ผู้เอำประกันใช้บริกำรรักษำพยำบำลกับ
โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลใดก็ได้              
ไม่จ ำเป็นต้องเป็นโรงพยำบำลคู่สัญญำ              

ที่ระบุไว้ในบัตรประกันอุบัติเหต ุ
 

น ำจ่ำยบัตรประกันอบุัติเหตุ
ให้กับผู้เอำประกัน/นักศึกษำ 

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

4 นักศึกษำ/
เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล 

 4 .1 นั กศึ กษำติ ดต่ อขอรั บ
แบบฟอร์ม ณ ห้องพยำบำล 
พร้อมกรอกข้อมูลยื่นเอกสำร
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล 
4.2 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล
ตรวจสอบข้อมลูและเอกสำร
กำรขอรับเงินสินไหมทดแทน 

15-30 นำที 1. แบบเรียกร้องค่ำ
สินไหมทดแทน 
2. ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน   
ผู้เอำประกัน 
3. ใบเสร็จรับเงินค่ำ
รักษำพยำบำล 
4. ใบรับรองแพทย ์

5 หัวหน้ำ
งำนพัฒฯ/
เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล/
ตัวแทน
บริษัท
ประกันฯ 

 5.1 เจ้ำหน้ำที่พยำบำลสรุป
รำยกำรข้อมูลผู้ เอำประกัน
น ำเสนอผู้บังคับบัญชำลงนำม
รับรองเอกสำร 
5.2 ตัวแทนบริษัทประกัน
อุบัติเหตุเขำ้มำรับเอกสำรกำร
ขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทน 

15 วัน 
 

1. แบบฟอร์มสรุป
รำยกำรเรียกร้องค่ำ
สินไหมทดแทนของ   
ผู้เอำประกัน 
2. เอกสำรเรียกร้องค่ำ
สินไหมทดแทนของผู้
เอำประกัน 
 

6 เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล/
ตัวแทน
บริษัท
ประกันฯ 

 

6.1บริษัทประกันฯด ำเนินกำร
ออกตั๋ วแลกเ งินค่ ำสินไหม
ทดแทนให้ผู้ เอำประกัน โดย
ระบุ ช่ือของผู้ เอำประกันภัย
พร้อมจ ำนวนเงิน 
6.2 ตัวแทนบริษัทประกันฯ
น ำส่งตั๋วแลกเงินและสรุป
รำยชื่อผู้ได้รับเงินค่ำสินไหม
ทดแทนส่งให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
ห้องพยำบำล 

15 วัน 
 

1. ตั๋วแลกเงินค่ำ
สินไหมทดแทนของผุ้
เอำประกัน 
2. รำยกำรสรุปกำร
จ่ำยเงินค่ำสินไหม
ทดแทนของนักศึกษำ 
3. หนังสือเรื่องจ่ำยเงิน
ค่ำสินไหมทดแทนจำก 
บริษัทประกัน 

7 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
วิทยำเขตฯ
เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล/
แผนกสำร
บรรณ 

 7.1 เจ้ ำหน้ำที่ประจ ำห้ อง
พยำบำลน ำส่งเอกสำรจำก
บริษัทประกันฯให้กับเจ้ำหน้ำที่
แผนกสำรบรรณ 
7.2 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำลรับ
เอกสำรทีผู่้อ ำนวยกำรฯลงนำม
รับทรำบแล้วจำกเจ้ำหน้ำท่ี
แผนกสำรบรรณ 

3-7วัน 1. ตั๋วแลกเงินค่ำ
สินไหมทดแทนของผู้
เอำประกัน 
2. แบบฟอร์มใบส ำคัญ
รับเงินของผู้เอำประกัน 
3. ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน
ของผู้เอำประกัน 

      

1 

กรอกแบบฟอร์มยื่นค ำร้อง
ขอรับเงินค่ำสินไหมทดแทน
และส่งให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจ 

 

สรุปรำยกำรขอ้มูลผู้เอำประกันฯ /  
เสนอผู้บังคับบัญชำลงนำมรับรองและ

น ำส่งให้กับตัวแทนบริษัทประกันฯ 
 
 

บริษัทประกันฯพิจำรณำ
เอกสำรและออกตั๋วแลก
เงินค่ำสินไหมทดแทน
น ำส่งให้กับวิทยำเขตฯ 

 

น ำส่งเอกสำรจำกบริษัทประกันฯใหก้ับ
แผนกสำรบรรณเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำ
รับทรำบในกำรน ำจำ่ยใหก้ับผู้เอำประกนั 

 
 

2 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

8 เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล/
นักศึกษำ 

 8.1 โทรแจ้งผู้เอำประกันเรื่อง
กำรเตรียมเอกสำรเพื่อมำรับตัว๋
แลกเงินค่ำสินไหมทดแทน 
8.2 น ำจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
ให้กับผู้เอำประกัน 

3-5 นำที/
บุคคล 

 

1. ตั๋วแลกเงินค่ำ
สินไหมทดแทนของผู้
เอำประกัน 
2. แบบฟอร์มใบส ำคัญ
รับเงินของผู้เอำประกัน 

9 เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล 

 9.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำลเกบ็
รวบรวมเอกสำรใบส ำคัญรับ
เงินเข้ำแฟ้ม 
9.2 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำลลง
ตำรำงสรุปสถิติกำรขอรับเงิน
ค่ำสินไหมทดแทนประจ ำเดือน
และประจ ำปีกำรศึกษำ 

5-10 นำที/
บุคคล 

1. ตั๋วแลกเงินค่ำ
สินไหมทดแทนของผู้
เอำประกัน 
2. แบบฟอร์มใบส ำคัญ
รับเงินของผู้เอำประกัน 
3. ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน
ของผู้เอำประกัน 

      

2 

แจ้งผู้เอำประกันทรำบเรื่องกำรรับเงิน          
ค่ำสินไหมค่ำทดแทนและด ำเนินกำรน ำจ่ำย   
ตั๋วแลกเงินค่ำสินไหมทดแทนให้ผู้เอำประกัน 

 
 

เก็บเอกสำรกำรรับเงินค่ำสินไหมทดแทนเข้ำ
แฟ้มและสรุปยอดผู้ได้รับเงินค่ำสินไหมทดแทน
ลงในตำรำงสรุปสถิติกำรขอรับเงินค่ำสินไหม

ทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักศึกษำ 
 

สิ้นสุด 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนบริกำรประกันอุบัติเหตุนักศึกษำ 

 (กรณีใช้สิทธ์ิจ่ำยตรง) 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.039 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
       นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นกำรดูแลและบริกำรสวัสดิกำรให้กับนักศึกษำ ให้นักศึกษำ/ผู้เอำประกัน ให้นักศึกษำมีหลักประกันว่ำจะได้รับ
ควำมคุ้มครองและได้รับกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลคู่สัญญำตำมเง่ือนไขในกรมธรรม์ กรณีนักศึกษำประสบ
อุบัติเหตุ โดยไม่ต้องส ำรองจ่ำยเงินไปก่อน 

2. เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดควำมมั่นใจและเช่ือมั่นต่อสถำนศึกษำ ลดควำมวิตกกังวลและแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยกำรเกิด
อุบัติเหตุของนักศึกษำ  

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  1. นักศึกษำ/ผู้เอำประกันไดร้ับกำรดแูลและรักษำพยำบำลกรณีประสบอุบัติเหตุ ในโรงพยำบำลคูส่ัญญำตำม โดยไม่ต้อง
ส ำรองเงินจ่ำยคำ่รักษำพยำบำลตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบตัิเหตุ 100 % 

2. นักศึกษำ/ผู้เอำประกันหรือผู้ปกครอง คลำยควำมวติกกังวลในเรื่องภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล กำรณี
นักศึกษำประสบอุบัติเหตุ ร้อยละ 100 % 

 
ขอบเขตงำน  1. ให้ค ำปรึกษำกับผู้เอำประกัน/นักศึกษำ เรื่องสวัสดิกำรด้ำนประกันอุบัติเหตุของนักศึกษำ 

2. ดูแลให้นักศึกษำได้ใช้สิทธิ์ในกำรรักษำพยำบำลอำกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุในโรงพยำบำลที่ระบุไว้ในบัตรประกัน
อุบัติเหตุ อย่ำงถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ 

3. ร่วมประชุมหำรือในกำรก ำหนดข้อตกลง/เงื่อนไขกำรให้ควำมคุ้มครองด้ำนประกันอุบัติเหตุ           ของนักศึกษำในแต่
ละปีกำรศึกษำ (TOR) 

4. น ำจ่ำยบัตรประกันอุบัติเหตุ/ประชำสัมพันธ์แจ้งสิทธิประโยชน์และควำมคุ้มครองจำกบริษัทประกันอุบัติเหตุให้กับ
นักศึกษำทรำบ 

5. ประสำนงำนบริษัทประกันอุบัติเหตุกรณีผู้เอำประกันมีเหตุติดขัดหรือเกิดปัญหำขณะเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลใน
โรงพยำบำลตำมสิทธ์ิที่ระบุในบัตร 

 
ค ำจ ำกัดควำม  1. อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลันจำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำย และท ำให้เกิดผลที่ผู้เอำประกันมิได้เจตนำ 

2. ประกันอุบัติเหตุ หมำยถึง กำรประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครองต่อผู้เอำประกัน กรณีประสบอุบัติเหตุ 
3. กรมธรรม์ หมำยถึง ตำรำงผลประโยชน์ ข้อตกลงควำมคุ้มครองแห่งเงื่อนไขสัญญำประกันภัย 
4. ผู้เอำประกันภัย หมำยถึง คู่สัญญำซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยจ ำนวนหนึ่งให้ผู้รับประกันภัย เมื่อเกิดมีภัยขึ้น ผู้รับ

ประกันภัยจึงจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกัน 
5. ผู้รับประกันภัย หมำยถึง คู่สัญญำซึ่งตกลงจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจ ำนวนหนึ่งให้ผู้เอำประกันภัยหรือ

ผู้รับผลประโยชน์ 
6. ผู้รับผลประโยชน์ หมำยถึง บุคคลภำยนอกสัญญำประกันภัยที่มีสิทธิ์เข้ำมำรับผลประโยชน์ในค่ำสินไหมทดแทนตำม

สัญญำประกันภัย ตำมข้อตกลงของผู้รับประกันภัยและผู้เอำประกันภัย 
7. เบี้ยประกันภัย หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ผู้เอำประกันจะต้องจ่ำยให้ผู้รับประกัน ตำมสัญญำประกันภัย 
8. ทุนประกันหรือจ ำนวนเงินเอำประกัน หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ตกลงกันว่ำ ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ำยให้ผู้เอำประกันภัย 

หรือผู้รับผลประโยชน์ ตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนบริกำรประกันอุบัติเหตุนักศึกษำ 

(กรณีใช้สิทธ์ิจ่ำยตรง) 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.039 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

ค ำจ ำกัดควำม (ต่อ) 9. ควำมสูญเสีย หมำยถึง จ ำนวนเงินที่บริษัทประกันจ่ำยในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน 
10. กำรจ ำกัดควำมรับผิดชอบ หมำยถึง จ ำนวนเงินสูงสุดที่กรมธรรม์จะรับผิดชอบ 
11. ระยะเวลำกรมธรรม์ หมำยถึง ระยะเวลำตั้งแต่เริ่มต้นหรือวันที่มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่หมดอำยุของกรมธรรม์

ประกันภัย 
12. ค่ำเสียหำยส่วนแรก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง 
 

หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ  
 

 เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องพยำบำล 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th 
ค ำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย www.masterteam.co.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. แบบบันทึกกำรน ำจ่ำยบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษำ 
เอกสำรบันทึก  - 

http://www.oic.or.th/
http://www.masterteam.co.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน

วิทยำเขตฯ/
หัวหน้ำ

งำนพัฒฯ/
คณะศลิป
ศำสตร์/ 

คณะบริหำร
ฯ/แผนก
ประชำ 

สัมพันธ์/
เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล/
นักศึกษำ 

 1.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำลท ำ
บันทึกข้อควำมถึงผู้อ ำนวยกำร
ส ำนั ก งำนวิ ทยำ เขตฯ เพื่ อ
ประสำนแผนกประชำสัมพันธ์/
คณะศิลปศำสตร์/คณะบริหำร
ฯ ช่วยประชำสัมพันธ์ให้ผู้เอำ
ประกัน/นักศึกษำ มำรับบัตร
ประกันอุบัติเหตุที่ห้องพยำบำล 
1.2 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
ประชำสัมพันธ์เรื่องกำรรับบัตร
ประกันอุบัติ เหตุผ่ำนทำงสื่อ
อ อ น ไ ล น์  เ ช่ น  เ พ จ ห้ อ ง
พยำบำล เว็ปไซต์งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

7 วัน 1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุู้เอำประกัน 
2. บันทึกข้อควำมแจ้ง
คณะศลิปศำสตร ์
3. บันทึกข้อควำมแจ้ง
คณะบริหำรฯ 
4. บันทึกข้อควำมแจ้ง
แผนกประชำสัมพันธ์ 
 

2 นักศึกษำ/
เจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำห้อง
พยำบำล 

 2.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล  
น ำจ่ำยบัตรประกันอุบัติ เหตุ
ให้กับผู้เอำประกัน/นักศึกษำ
พร้อมทั้งแจ้งรำยละเอียดควำม
คุ้มครองตำมกรมธรรม์ให้กับ   
ผู้เอำประกัน/นักศึกษำทรำบ 
2.2 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรรักษำพยำบำลจำกบัตร
ประกันอุบัติเหตุ 

5-10 นำที/
บุคคล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุู้เอำประกัน 
2. แบบบันทึกกำรน ำ
จ่ำยบัตรประกัน
อุบัติเหตุของนักศึกษำ 

3 นักศึกษำ/
เจ้ำหน้ำท่ี

โรงพยำบำล 

 
 
 
 

3 . 1  ผู้ เ อ ำ ป ร ะ กั น ติ ด ต่ อ
โรงพยำบำลคู่สัญญำโดยแสดง
บัตรประกันอุบัติเหตุที่ออกโดย
บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ฯ แ ล ะ บั ต ร
ประจ ำตัวประชำชน เพื่อแจ้ง
ขอเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
ตำมสิทธิ์ประโยชน์และเง่ือนไข
ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ 

แล้วแต่
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน
ของทำง

โรงพยำบำล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตุของผู้เอำ
ประกัน 
2. บัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เอำ
ประกัน 

   
 
 
 

    
 

 

นักศึกษำ 

คณะศิลปศำสตร์ คณะบริหำรฯ 

แผนกประชำสัมพันธ ์

น ำจ่ำยบัตรประกันอบุัติเหตุ
ให้กับผู้เอำประกัน/นักศึกษำ 

1 

เร่ิม 

ประชำสัมพันธแ์จ้งผู้เอำประกัน/นักศึกษำ
เร่ืองกำรรับบัตรประกันอุบัติเหต ุ

 

ผู้เอำประกันใช้บริกำรรักษำพยำบำลกรณี
ประสบอุบัติเหตุกับโรงพยำบำลคู่สัญญำที่

ระบุในบัตรประกันอุบัติเหต ุ
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

4 นักศึกษำ/
เจ้ำหน้ำท่ี

โรงพยำบำล 

 
 
 
 
 

4.1 เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลซัก
ประวัติผู้เอำประกันพร้อมทั้ง
ด ำเนินกำรตรวจสอบสิทธิ์กำร
รั ก ษ ำ พ ย ำ บ ำ ล ข อ งผู้ เ อ ำ
ประกันกับบริษัทประกันฯ 

แล้วแต่
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน
ของทำง

โรงพยำบำล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตุของผู้เอำ
ประกัน 
2. บัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เอำ
ประกัน 
 

5 นักศึกษำ/
เจ้ำหน้ำท่ี

โรงพยำบำล 

 5.1 เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำล
ด ำเนินกำรท ำทะเบียนประวัติ
ผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยเข้ำพบ
แพทย์เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรใน
กำรรักษำพยำบำลโดยไม่ต้อง
ส ำรองจ่ำยเงินค่ำรักษำก่อน 
ตำมจ ำนวนวงเงินที่คุ้มครองใน
กรมธรรม์ 

แล้วแต่
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน
ของทำง

โรงพยำบำล 

1. บัตรประจ ำตัวผู้ป่วย
ที่ออกโดยโรงพยำบำล 
2. เอกสำรรับรองกำร
รักษำพยำบำลโดยกำร
ใช้สิทธ์ิตำมกรมธรรม์
ประกันอุบัติเหต ุ

6 เจ้ำหน้ำท่ี
โรงพยำบำล/

บริษัท
ประกันฯ 

 6.1 เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำล
ด ำเนินกำรส่งเอกสำรเพื่อ
เรียกเก็บเงินค่ำรักษำ 
พยำบำลจำกบริษัทประกันฯ 

แล้วแต่
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน
ของทำง

โรงพยำบำล
และบริษัท
ประกันฯ 

 

      

1 

เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลท ำ
ประวัติและตรวจสอบสิทธิ์
ตำมเงื่อนไขควำมคุ้มครอง 

สิ้นสุด 

เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งต่อผู้ป่วยเขำ้พบแพทย์
เพื่อท ำกำรรักษำพยำบำลโดยไม่ต้องส ำรองจ่ำย

(ตำมวงเงินที่คุ้มครองในกรมธรรม์ 

โรงพยำบำลประสำนงำนกบับริษัทประกันฯ
เพื่อท ำกำรเบกิจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรเบิก-จ่ำย/ยืม-คืน กระเป๋ำยำสำมัญ
ประจ ำบ้ำน เวชภณัฑ์ วสัดุ อุปกรณ์  

วัสดุสิ้นเปลือง 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.040 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
       นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  1. เพือ่เป็นกำรดูแลและบริกำรสวัสดกิำรทำงสุขภำพให้กับนักศึกษำ ให้นักศึกษำเข้ำถึงกำรบริกำร   ยำสำมัญประจ ำบำ้น 
เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อกำรปฐมพยำบำล กรณีออกไปท ำกิจกรรมภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก กรณีนักศึกษำออกไปท ำกิจกรรมภำยนอกมหำวิทยำลัย แล้วเกิดเจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ จะได้
ช่วยในกำรปฐมพยำบำลได้อย่ำงทันเวลำ  

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  1. นักศึกษำและบุคลำกรไดร้ับบริกำรกระเป๋ำยำ เวชภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ครบถ้วนและเพียงพอต่อควำมจ ำเป็น 100% 
2. นักศึกษำและบุคลำกร ได้รบักำรบริกำรให้เบิก-จ่ำย เวชภัณฑ ์อุปกรณ์ วัสดสุิ้นเปลือง ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำง

สุขภำพของนักศึกษำและบุคคลกรภำพในมหำวิทยำลยั ร้อยละ100 
ขอบเขตงำน  1. ดูแลสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับกำรบริกำรให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรพยำบำลให้กับนักศึกษำ 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ ท่ีนักศึกษำขอยืมให้พร้อม เพื่อรองรับควำมต้องกำรของนักศึกษำ 
3. ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ ท่ีนักศึกษำน ำมำคืน ว่ำช ำรุดเสียหำยหรือไม่ 
4. แจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ที่ดูแลกำรท ำกิจกรรมทรำบ กรณีวัสดุ อุปกรณ์เกิดควำมช ำรุดเสียหำย 
5. สรุปสถิติรำยงำนผลประจ ำปีกำรศึกษำ 

ค ำจ ำกัดควำม  1. วัสดุสิ้นเปลือง หมำยถึง สิ่งของที่น ำมำใช้งำน โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภำพ หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นหรือไม่คงสภำพเดิม 

2. เวชภัณฑ์ หมำยถึง สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ทำงกำรแพทย์ 
3. อนุมัติ หมำยถึง เห็นชอบตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
4. ไม่อนุมัติ หมำยถึง ไม่เห็นชอบตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ 

หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ  
 

เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องพยำบำล 

เอกสำรอ้ำงอิง  หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ www.library.tu.ac.th  
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 www.prg.engr.tu.ac.th 
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนเวชภัณฑ์ กระทรวงสำธำรณสุข (DMSIC) www.dmsic.moph.go.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกกำรเบิก-จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองของห้องพยำบำล 
2. แบบฟอร์มกำรขอยืมกระเป๋ำยำ/เวชภัณฑ์ของห้องพยำบำล 

เอกสำรบันทึก  1. สรุปสถิติกำรเบิก-จ่ำย/ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ห้องพยำบำล 
 

http://www.library.tu.ac.th/
http://www.prg.engr.tu.ac.th/
http://www.dmsic.moph.go.th/
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ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 นักศึกษำ/
บุคลำกร/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 1.1 นักศึกษำหรือบุคลำกร 
กรอกแบบฟอร์ มขอยื ม ใ ช้
อุปกรณ์ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
ห้องพยำบำล 

10-15 นำที 1. แบบฟอร์มกำรขอ
ยืมกระเป๋ำยำและ
เวชภัณฑ์ห้องพยำบำล 
2. บันทึกกำรเบิก-จ่ำย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยำบำล 

2 หัวหน้ำ
แผนก 

บริกำรฯ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 
 
 
 

2.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรกำร และ ตรวจเช็ค
ควำมพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์
ในกำรให้บริกำร 

15 นำที 1. แบบฟอร์มกำรขอ
ยืมกระเป๋ำยำและ
เวชภัณฑ์ห้องพยำบำล 
2. บันทึกกำรเบิก-จ่ำย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยำบำล 

3 หัวหน้ำ
แผนก 

บริกำรฯ / 
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 3.1 เสนอเรื่องต่อหัวหน้ำแผนก
บริ กำรและสวัสดิ กำร เพื่ อ
พิจำรณำอนุมัติกำรยืมอุปกรณ์ 

15 นำที 1. แบบฟอร์มกำรขอ
ยืมกระเป๋ำยำและ
เวชภัณฑ์ห้องพยำบำล 
2. บันทึกกำรเบิก-จ่ำย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยำบำล 

4 หัวหน้ำ
แผนก 

บริกำรฯ 

 4.1 หัวหน้ำแผนกบริกำรฯ 
ตรวจสอบเอกสำร/พิจำรณำ
และให้ควำมเห็นพร้อมลงนำม
ใน แ บ บ ฟอร์ ม ขอยื ม วั ส ดุ  
อุปกรณ์ของห้องพยำบำล 

1 วัน 1. แบบฟอร์มกำรขอ
ยืมกระเป๋ำยำและ
เวชภัณฑ์ห้องพยำบำล 
2. บันทึกกำรเบิก-จ่ำย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยำบำล 

5 หัวหน้ำ
แผนก 

บริกำรฯ / 
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 5.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ตำม
ควำมประสงค์ของผู้ขอยืม   
5.2 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำลส่ง
มอบวัสดุ-อุปกรณ์ใหผู้ขอยืม            

1 วัน 1. แบบฟอร์มกำรขอ
ยืมกระเป๋ำยำและ
เวชภัณฑ์ห้องพยำบำล 
2. บันทึกกำรเบิก-จ่ำย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยำบำล 

   
 
 
 

    
 

 

1 

ตรวจสอบเอกสารและ

วสัด/ุอปุกรณท่ี์

ตอ้งการเบกิ-จ่าย 

มีของ 

ไม่มีของ 

ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาอนมุตั ิ

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ส่งมอบของให้ผู้ขอยืม  
โดยระบุก ำหนดเวลำกำรส่งคืน 

(กระเป๋ำยำ /อุปกรณ์ปฐมพยำบำล /เวชภณัฑ์) 

 

เร่ิม 

ยื่นแบบฟอร์มขอยืมวัสดุ-
อุปกรณ์หรือขอเบกิวัสดุ-

อุปกรณ์ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

 

น ำเสนอเอกสำรกำรขอยืม/กำรขอเบิก
วัสดุ-อุปกรณ ์ต่อหัวหน้ำแผนกบริกำรฯ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

6 นักศึกษำ/
บุคลำกร/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 
 
 
 
 

6.1 ผู้ขอยืมส่งคืนวัสดุ/
อุปกรณ์ให้กับเจำ้หน้ำท่ีห้อง
พยำบำล 
6.2 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำลรับ
คืนวัสดุ/อุปกรณจ์ำกผู้ขอยมื
พร้อมตรวจสอบว่ำมสีิ่งใดช ำรุด
เสียหำยหรือไม ่

3 วัน      
นับจำก  
เสร็จสิ้น   

กำรใช้งำน 

1. แบบฟอร์มกำรขอ
ยืมกระเป๋ำยำและ
เวชภัณฑ์ห้องพยำบำล 
2. บันทึกกำรเบิก-จ่ำย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยำบำล 

7 หัวหน้ำ
งำนพัฒฯ/
หัวหน้ำ
แผนก 

บริกำรฯ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 7.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล  
ท ำสรุปรำยกำรกำรให้บริกำร 
เบิก-จ่ำย/ยมื-คืนวัสดุ อุปกรณ์
ของห้องพยำบำล เพื่อรำยงำน
ต่อผู้บังคับบัญชำรบัทรำบ 

60 นำที 1. แบบฟอร์มกำรขอ
ยืมกระเป๋ำยำและ
เวชภัณฑ์ห้องพยำบำล 
2. บันทึกกำรเบิก-จ่ำย
วัสดุ/อุปกรณส์ิ้นเปลือง
ของห้องพยำบำล 
3. สรุปบันทึกรำยกำร
ให้บริกำรเบิก-จ่ำย/
ยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
ของห้องพยำบำล 

      

1 

ตรวจสอบและรับคืนวสัด-ุอุปกรณจ์ำกผู้ขอยืม 
(กระเป๋ำยำ /อุปกรณ์ปฐมพยำบำล /เวชภณัฑ์) 

 

เสียหำย 

ไม่เสียหำย 

ท ำบันทึกสรุปกำรให้บริกำรเบิก-จำ่ย/
ยืม-คืน วัสด ุอุปกรณ์ของห้องพยำบำล
เพื่อรำบงำนต่อผู้บังคับบัญชำรับทรำบ 

 

สิ้นสุด 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสุขำภิบำล 

ร้ำนค้ำและโรงอำหำร 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.041 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
       นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพของผู้บริโภค ที่บริโภคสินค้ำประเภทอำหำรและน้ ำดื่มจำกร้ำนค้ำภำยในโรงอำหำรและ
ร้ำนค้ำอ่ืนๆภำยในเขตพื้นที่ฯให้ได้บริโภคอำหำรที่สะอำดและปลอดภัยต่อสุขภำพ 

2. เพื่อควบคุม ดูแล และให้ค ำแนะน ำกับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ผู้สัมผัสอำหำรให้ปฏิบัติตำมหลักสุขำภิบำลอำหำร และ
สุขวิทยำส่วนบุคคลได้อย่ำงถูกต้องตำมข้อก ำหนดของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข  

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  1. ผลกำรตรวจสุขำภิบำลอำหำร กำรตรวจหำเชื้อจุลินทรย์และสำรปนเปื้อนในอำหำร จะต้องผ่ำนกำรประเมินจำกงำน
สุขำภิบำลอำหำร ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมดินแดง 100% 

2. สถำนท่ีในกำรปรุงประกอบอำหำรสะอำด ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลอำหำร 100% 
3. ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและผูส้ัมผัสอำหำร ผ่ำนกำรตรวจโรคตำมที่กรมอนำมัยก ำหนด และผ่ำนกำรทดสอบใบอนุญำต

ผู้สัมผสัอำหำร 100% 
 

ขอบเขตงำน  1. ประสำนงำนและบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของรัฐ ที่ดูแลในเรื่องสุขำภิบำลอำหำรและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เขตดินแดง 

2. ติดตำมและเฝ้ำระวังอำหำรและน้ ำที่อำจมีกำรปนเปื้อน และด ำเนินงำนตำมมำตรกำร “โครงกำรกรุงเทพเมืองอำหำร
ปลอดภัย”ร่วมกับฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล เขตดินแดง 

3. ควบคุมดูแลและแนะน ำแนวทำงให้กับผู้สัมผัสอำหำร เรื่องกำรอบรมและกำรสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอำหำรและผู้
ประกอบกิจกำรอำหำร 

 
ค ำจ ำกัดควำม  1. สุขำภิบำลอำหำร หมำยถึง กำรบริหำร จัดกำร และควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอำหำร 

เพื่อท ำให้อำหำรสะอำด ปลอดภัย ปรำศจำกเชื้อโรค หนอนพยำธิ และสำรเคมีต่ำงๆ ที่เป็นอันตรำยต่อสุขอนำมัยและ
กำรด ำรงชีวิตของผู้บริโภค 

2. เจ้ำหน้ำที่สุขำภิบำลอำหำร หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ มีหน้ำที่ในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
ตรวจสอบ แนะน ำ ให้ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนด กฎเกณฑ์ทำงวิชำกำร รวมทั้ง ให้ควำมรู้ต่อกลุ่ม
ผู้บริโภค ให้รู้จักพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  

3. ผู้ประกอบกิจกำรด้ำนอำหำร หมำยถึง เจ้ำของกิจกำรร้ำนค้ำจ ำหน่ำยอำหำร ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ได้ตำมมำตรฐำน 
ข้อก ำหนดที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ 

4. ผู้สัมผัสอำหำร หมำยถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอำหำรตั้งแต่กระบวนกำร เตรียมอำหำร ปรุง ประกอบ จ ำหน่ำยและ
เสิร์ฟอำหำร รวมถึงกำรล้ำงและเก็บภำชนะอุปกรณ์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรด ำเนินงำนด้ำนสุขำภิบำล 

ร้ำนค้ำและโรงอำหำร  

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.041 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
       นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

ค ำจ ำกัดควำม (ต่อ) 5. สุขวิทยำส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอำหำร หมำยถึง กำรดูแลส่งเสริมสุขภำพของบุคคลที่ปฏิบัติงำนหรือท ำหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับอำหำร ให้มีควำมสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรค และมีกำรปฏิบัติตนอยู่ในสภำวะที่ปลอดภัย และไม่
แพร่กระจำยเชื้อโรคไปสู่ผู้บริโภค 

6. ผู้บริโภค หมำยถึง ประชำชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งควรจะต้องมีควำมรู้ในเรื่องกำรเลือกบริโภคอำหำรที่สะอำดปลอดภัย 
จำกสถำนที่ที่ได้มำตรฐำน และท ำหน้ำที่เป็น Food Spy (สำยลับอำหำรปลอดภัย) หำกพบปัญหำ สถำนที่ผลิต 
จ ำหน่ำย หรือผู้ประกอบปรุงอำหำรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง   โดยแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบใน
พื้นที่น้ัน 

7. สำรปนเปื้อนในอำหำร หมำยถึง สำรที่ปนเปื้อนมำกับอำหำรซึ่งอำจมำจำกกระบวนกำรผลติ กำรบรรจุ กำรขนส่ง กำร
เก็บรักษำ หรือปนเปื้อนจำกสิ่งแวดล้อม เช่น บอแรกซ์ ฟอร์มำลิน โคลิฟอร์ม สำรกันรำ สำรฟอกขำว สำรตกค้ำงจำก
ยำฆ่ำแมลง 

8. จุลินทรีย์ในอำหำร หมำยถึง สิ่งมีชีวิตขนำดเล็ก ส่วนใหญ่มองด้วยตำเปล่ำไม่เห็น มีหลำยชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส 
รำบำงชนิด 

9. พยำธิที่ปนเปื้อนในอำหำร หมำยถึง ปรสิต เป็นสิ่งมีชีวิตที่อำจติดมำอำหำรและก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ ได้แก่ พยำธิ
ใบไม้ตับ พยำธิตัวตืด พยำธิตัวจี๊ด 

 
หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ  
 

เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องพยำบำล 

เอกสำรอ้ำงอิง  กรมอนำมัย.กระทรวงสำธำรณสุข.คู่มือวิชำกำรประกอบกำรอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอำหำรและผู้ประกอบกิจกำรอำกหำร. 
www.Foodsan.anamai.moph.go.th 
พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ พ.ศ. 2551(หน้ำ 40) www.food.fda.moph.go.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  1. บันทึกผลกำรตรวจสุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำของส ำนักงำนเขตดินแดง 
เอกสำรบันทึก  1. รำยงำนผลกำรประชุมสุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 

http://www.foodsan.anamai.moph.go.th/
http://www.food.fda.moph.go.th/
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 เจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำยสิ่ง 
แวดล้อมฯ/
เจ้ำหน้ำท่ี
ห้องพยำบำล 

 1.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำลรับ
หนังสือเชิญประชุมจำกฝ่ำย
สิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล เขต
ดินแดง 

10-15 นำที 1. หนังสือเชิญเข้ำร่วม
ประชุมเรื่องกำร
ปฏิบัติกำรสุขำภบิำล
อำหำรในสถำนศึกษำ 

2 แผนก     
สำรบรรณ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 
 
 
 

2.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
น ำส่งหนังสือเชิญประชุมเรื่อง
ก ำ ร สุ ข ำ ภิ บ ำ ล อ ำ ห ำ ร ใ น
สถำนศึกษำให้แผนกสำรบรรณ 

10-15 นำที/
หลังจำก

ได้รับหนังสือ 

1. หนังสือเชิญเข้ำร่วม
ประชุมเรื่องกำร
ปฏิบัติกำรสุขำภบิำล
อำหำรในสถำนศึกษำ 

3 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน

วิทยำเขตฯ/
แผนก    

สำรบรรณ 

 3.1 เจ้ำหน้ำที่แผนกสำรบรรณ
น ำเสนอเอกสำรหนังสือเชิญ
ประชุมสุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำให้ผู้อ ำนวยกำรฯ
พิจำรณำกำรเข้ำร่วมประชุม 

1-7วัน 1. หนังสือเชิญเข้ำร่วม
ประชุมเรื่องกำร
ปฏิบัติกำรสุขำภบิำล
อำหำรในสถำนศึกษำ 

4 หัวหน้ำ
งำนพัฒฯ/

แผนก    
สำรบรรณ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 4.1 แผนกสำรบรรณส่งหนังสือ
เชิญประชุมสุขำภิบำลอำหำร
ในสถำนศึกษำให้กับงำนพัฒนำ
นักศึกษำ 
4 . 2  หั ว ห น้ ำ ง ำ น พั ฒ น ำ
นักศึกษำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ห้อง
พยำบำล เรื่ อ งกำร เข้ ำร่ วม
ประชุมสุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำ 

1 วัน/    
หลังไดร้ับ

เอกสำรจำก
แผนก     

สำรบรรณ 

1. หนังสือเชิญเข้ำร่วม
ประชุมเรื่องกำร
ปฏิบัติกำรสุขำภบิำล
อำหำรในสถำนศึกษำ 

5 เจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำย

สิ่งแวดล้อม/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 5.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ตำม
ควำมประสงค์ของผู้ขอยืม   
5.2 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำลส่ง
มอบวัสดุ-อุปกรณ์ใหผู้้ขอยืม            

10-15 นำที/
หลังไดร้ับ

ค ำสั่ง 

1. หนังสือเชิญเข้ำร่วม
ประชุมเรื่องกำร
ปฏิบัติกำรสุขำภบิำล
อำหำรในสถำนศึกษำ 

   
 
 

    
 

 
1 

ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาอนมุตั ิ

ประสำนงำนแจ้งเรือ่งตอบรับกำรเข้ำร่วม
ประชุมสุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 

เร่ิม 

รับหนังสือเชิญเข้ำร่วมประชุม
สุขำภิบำลอำหำร              
ในสถำนศึกษำ 

 

น ำส่งหนังสอืเชญิประชมุสุขำภิบำลอำหำร
ในสถำนศกึษำให้กับแผนกสำรบรรณ 

 

รับค ำสั่งเป็นตัวแทนเข้ำร่วมประชุม
เร่ืองสุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

6 เจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำย

สิ่งแวดล้อม/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 
 
 
 
 

6.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำลเข้ำ
ร่วมประชุมสุขำภิบำลใน
สถำนศึกษำ ณ ห้องประชุม 
ส ำนักงำนเขตดินแดง 

ตำมที่
หนังสือเชิญ
ประชุมแจ้ง
ก ำหนดกำร 

1. หนังสือเชิญเข้ำร่วม
ประชุมเรื่องกำร
ปฏิบัติกำรสุขำภบิำล
อำหำรในสถำนศึกษำ 

7 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
วิทยำเขต/
หัวหน้ำ

งำนพัฒฯ/ 
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 7.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำลท ำ
สรุปรำยงำนกำรประชุมเรื่อง
สุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำส่งผู้บังคับบัญชำ
เพื่อพิจำรณำ 

1วัน/     
หลังเสร็จสิ้น
กำรประชุม 

1. บันทึกข้อควำมขอ
ส่งรำยงำนกำรประชุม
สุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำ 

8 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
วิทยำเขต/

แผนก    
สำรบรรณ 

  8.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
วิทยำเขตพิจำรณำ
เอกสำรรำยงำนกำรประชุม
และอนุมัตคิ ำสั่งให้ปฏิบตัิตำม
แนวทำงของส ำนักสิ่งแวดล้อม
เขตดินแดง  

1-7 วัน 1. บันทึกข้อควำมขอ
ส่งรำยงำนกำรประชุม
สุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำ 

9 หัวหน้ำ
งำนพัฒฯ/

แผนก    
สำรบรรณ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 9.1 แผนกสำรบรรณส่งหนังสือ
ตอบกลั บ ร ำยง ำน ประ ชุม
สุ ข ำ ภิ บ ำ ล อ ำ ห ำ ร ใ น
สถำนศึกษำให้กับงำนพัฒนำ
นักศึกษำ 
9 . 2  หั ว ห น้ ำ ง ำ น พั ฒ น ำ
นักศึกษำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ห้อง
พยำบำลเรื่องกำรประสำนงำน
กับผู้เกี่ยวข้องเรื่องกำรตรวจ
สุ ข ำ ภิ บ ำ ล อ ำ ห ำ ร ใ น
สถำนศึกษำ 

1 วัน/     
หลังรับ

เอกสำรจำก
แผนก     

สำรบรรณ 

1. บันทึกข้อควำมตอบ
กลับขอส่งรำยงำนกำร
ประชุมสุขำภิบำล
อำหำรในสถำนศึกษำ 

      

1 

เข้ำรว่มประชุม                           
สุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 

พิจารณา

เอกสารรายงาน  

การประชมุ 

2 

สรุปรำยงำนกำรประชุมสขุำภบิำลอำหำรใน
สถำนศึกษำส่งผู้บังคับบัญชำพจิำรณำ 

 

รับค ำสั่งแจงเร่ืองกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

10 แผนก 
อำคำร

สถำนท่ี/
แผนกประชำ 

สัมพันธ์/    
ผู้ประกอบ 
กำรร้ำนค้ำ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 
 
 
 
 

10.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล
ท ำหนังสือถึงผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำ/แผนกอำคำรสถำนท่ี/
แผนกประชำสัมพันธ์ แจ้งเรื่อง
กำรตรวจสุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศกึษำและขอควำม
อนุเครำะหเ์ตรียมควำมพร้อม
ในกำรตรวจสุขำภิบำลอำหำร 
 

1 วัน/ 
หลังจำก

ได้รับเอกสำร
หนังสือค ำสั่ง      

1 .บันทึกข้อควำมแจ้ง
เรื่องกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำและขอ
ควำมอนุเครำะห์
เตรียมควำมพร้อมใน
กำรตรวจสุขำภิบำล
อำหำร 

11 แผนก 
อำคำร

สถำนท่ี/    
ผู้ประกอบ 
กำรร้ำนค้ำ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้อง
พยำบำล/
เจ้ำหน้ำท่ี

ฝ่ำย
สิ่งแวดล้อมฯ 

 11.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล
ร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
สิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล
อำหำรร่วมกันตรวจสุขำภิบำล
อำหำรร้ำนคำ้ภำยในโรงอำหำร
วิทยำเขตฯ 

3-4 ชม. 1.เอกสำรข้อมลู
พื้นฐำนของวิทยำเขตฯ
และเอกสำรรับทรำบ
กำรตรวจสุขำภิบำล
อำหำรในสถำนศึกษำ 

12 เจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำยสิ่ง 

แวดล้อมฯ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 12.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล
รับเอกสำรแจ้งผลกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำจำกเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำย
สิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล  
เขตดินแดง 

10-15 นำที 1. เอกสำรแจ้งผลกำร
ตรวจสุขำภิบำลอำหำร
ในสถำนศึกษำ 

13 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
วิทยำเขต/
หัวหน้ำ

งำนพัฒฯ/ 
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 13.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล
น ำส่งเอกสำรผลกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำของวิทยำเขตฯให้
แผนกสำรบรรณ 

10-15 นำที 
/หลังได้รับ
เอกสำร 

1. เอกสำรแจ้งผลกำร
ตรวจสุขำภิบำลอำหำร
ในสถำนศึกษำ 

      

2 

แจ้งผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทรำบเรื่องกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 

ด ำเนนิกำรตรวจสุขำภิบำลอำหำร
ในสถำนศกึษำรว่มกับ            

ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล 
เขตดนิแดง 

3 

รับเอกสำรแจ้งผลกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรใน

สถำนศึกษำ 

 

น ำส่งหนังสอืแจ้งผลกำรตรวจสุขำภิบำลอำหำร
ในสถำนศกึษำให้กับแผนกสำรบรรณ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

14 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
วิทยำเขต/

แผนก    
สำรบรรณ 

 
 
 
 
 

14.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
วิทยำเขตฯพิจำรณำเอกสำร
แจ้งผลกำรตรวจสุขำภิบำล
อำหำรในสถำนศึกษำ 

1-7 วัน 1. เอกสำรแจ้งผลกำร
ตรวจสุขำภิบำลอำหำร
ในสถำนศึกษำ 

15 หัวหน้ำ
งำนพัฒฯ/

แผนก    
สำรบรรณ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 15 .1  แผนกสำรบรรณส่ ง
ห นั ง สื อ แ จ้ ง ผ ล ก ำ ร ต ร ว จ
สุ ข ำ ภิ บ ำ ล อ ำ ห ำ ร ใ น
สถำนศึ กษำ ให้ ง ำนพัฒนำ
นักศึกษำ 
 1 5 . 2  หั วหน้ ำ ง ำนพัฒนำ
นักศึกษำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ห้อง
พยำบำล เ รื่ อ งแจ้ งผลกำ ร  
ตรวจสุขำภิบำลอำหำร ใน
สถำนศึกษำ 

1 วัน/  
หลังไดร้ับ

เอกสำรจำก
แผนก    

สำรบรรณ 

1. เอกสำรแจ้งผลกำร
ตรวจสุขำภิบำลอำหำร
ในสถำนศึกษำ 

16 ผู้ประกอบ 
กำรร้ำนค้ำ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้อง
พยำบำล/ 

 16.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล
ท ำหนังสือถึงผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำ/แจ้งเรื่องกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำและขอควำม
อนุเครำะหเ์ตรียมควำมพร้อม
ในกำรตรวจสุขำภิบำลอำหำร 

1 วัน/    
หลังไดร้ับ

เอกสำรค ำสั่ง 

1. บันทึกข้อควำมขอ
ส่งผลกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรใน
สถำนศึกษำให้
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
2. เอกสำรแจ้งผลกำร
ตรวจสุขำภิบำลอำหำร
ในสถำนศึกษำ 

      

3 

พิจารณาเอกสาร

แจง้ผลการตรวจ

สขุาภิบาลอาหาร 

แจ้งผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทรำบเรื่องผลกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 

รับค ำสั่งแจ้งเร่ืองผลกำรตรวจ
สุขำภิบำลอำหำรในสถำนศึกษำ 

 

สิ้นสุด 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่เกีย่วข้องกับ

งำนพยำบำล 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.042 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
       นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค ์                                              1. เพื่อเป็นตัวช่วยและประสำนงำนในกำรช่วยแผนกอำคำรและสถำนที่ควบคุม ดูแลสภำพแวดล้อมภำยในวิทยำเขตฯ 
ให้สะอำด เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหำสุขภำพของผู้บริโภค นักศึกษำ และบุคลำกร 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  1. สภำพแวดล้อมภำยในวิทยำเขตฯ มีควำมสะอำดและปลอดภยั ไม่กอ่ให้เกิดโรคหรือปัญหำสุขภำพของนักศึกษำและ
บุคลำกรอยำ่งน้อย 80% 

ขอบเขตงำน  1. เฝ้ำระวัง ดูแลและจัดกำรพื้นที่เสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดโรคหรือปัญหำสุขภำพของนักศึกษำและบุคลำกร เช่นร่วมกับ
แผนกอำคำรสถำนท่ีในกำรส ำรวจพ้ืนท่ีและท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ุยุงอันจะก่อให้เกิดโรค เช่นโรคไข้เลือดออก 

2. ควบคุมสัตว์และแมลงน ำโรค เชน่ ร่วมกับแผนกอำคำรสถำนท่ี ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักสิ่งแวดล้อม เข้ำมำฉีดพ่น
ควันไล่ยุง  

3. ร่วมกับแผนกอำคำรสถำนที่ในกำรควบคุมดูแล กำรรักษำควำมสะอำดพื้นที่ต่ำงๆตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด - 19 

ค ำจ ำกัดควำม  1. อนำมัย หมำยถึง สภำวะที่มีสุขภำพสมบูรณ์ดีทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ และสำมำรถด ำรงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี 
ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บและควำมทุพพลภำพ 

2. สิ่งแวดล้อม หมำยถึง สิ่งต่ำงๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยลักษณะทำงกำยภำพที่มองเห็นได้ จับต้องได้ หรือ
สัมผัสด้วยประสำทสัมผัสอื่นๆได้ เช่น มนุษย์ พืช สัตว์ ดิน น้ ำ อำกำศ สิ่งของต่ำงๆ หรือเป็นนำมธรรม ซึ่งไม่สำมำรถ
มองเห็นหรือสัมผัสด้วยประสำทสัมผัสอื่นๆได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ควำมเชื่อต่ำงๆ เป็นต้น 

3. อนำมัยสิ่งแวดล้อม หมำยถึง หลักกำรและวิธีปฏิบัติในกำรประเมิน แก้ไข ควบคุม ป้องกันปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลด้ำนลบต่อสุขภำพ องค์ประกอบด้ำนต่ำงๆและคุณภำพชีวิตของมนุษย์ที่ถูกก ำหนดโดยปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพ เคมี ชีวภำพ สังคม และจิตวิทยำ  

4. สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ หมำยถึง สิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่รอบๆตัวเรำ ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ เช่น ควำมร้อน แสง 
เสียง อำกำศเป็นพิษ น้ ำเน่ำเสีย ควำมแออัดของรถยนต์ 

5. สิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ หมำยถึง สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต มีอิทธิพลต่อสุขภำพของคนเรำ สิ่งมีชีวิตมีทั้งพืชและสัตว์ 
บำงอย่ำงมีคุณ บำงอย่ำงมีโทษ เช่น เชื้อโรค หนอนพยำธิต่ำงๆ 

6. สิ่งแวดล้อมทำงเคมี หมำยถึง สิ่งแวดล้อมท่ีผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้อง เช่น สำรเคมีที่ใช้ เคมีของเสียที่ต้องก ำจัด อำจอยู่ใน
รูปก๊ำซ ไอ ฝุ่นละออง ควัน หรือของเหลว เช่น กรด ด่ำง 

จิตวิทยำสังคม หมำยถึง กำรรับรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ผู้อื่น หรือกลุ่มคน 
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มทร. ตะวันออก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
จักรพงษภูวนำรถ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่เกีย่วข้องกับ

งำนพยำบำล 

 
รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.042 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

29/3/64 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรำกรณ์ เดชมำ 
           นำงแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ  
 

เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องพยำบำล 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย.กระทรวงสำธำรณสุข.คู่มือกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส ำหรับประชำชน 
พ.ศ. 2560 (หน้ำ9-10) www.ssj.stno.moph.go.th 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  - 
เอกสำรบันทึก  บันทึกข้อควำมขอให้ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมมำช่วยฉีดพ่นควันไล่ยุง 

http://www.ssj.stno.moph.go.th/
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 นักศึกษำ/
บุคลำกร/
แผนก    
สำรบรรณ/
เจ้ำหน้ำท่ี
ห้องพยำบำล 

 1.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
รับทรำบปัญหำเรื่องยุงหรือ
ปัญหำสุขภำพที่ เกิดจำกยุ ง 
หรื อแมลงน ำ โ รคอื่ นๆจำก
นั ก ศึ ก ษ ำ / บุ ค ล ำ ก ร  ห รื อ
เอกสำรแจ้งเรื่องจำกหน่วยงำน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  

10-15 นำที 1. หนังสือแจ้งเรื่อง
ปัญหำสุขภำพที่เกิด
จำกยุงหรือแมลงน ำ
โรคอื่นๆ 

2 เจ้ำหน้ำท่ี
ห้องพยำบำล 

 
 
 
 

2.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำลร่ำง
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้
แผนกสำรบรรณท ำหนังสือถึง
ผู้อ ำนวยกำรเขตดินแดง ขอให้
ฝ่ำยสิ่ งแวดล้อมเขตดินแดง  
มำฉีดพ่นควันไล่ยุง 

10-15 นำที/
หลังจำก
ได้รับแจ้ง 

1. หนังสือขอควำม
อนุเครำะห์ให้แผนก
สำรบรรณท ำหนังสือ 
ถึงผู้อ ำนวยกำรเขตดิน
ดินแดง 

3 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน

วิทยำเขตฯ/
แผนก    

สำรบรรณ/
หัวหน้ำ

งำนพัฒฯ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 3.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
น ำเสนอเอกสำรต่อหัวหน้ำ
งำนพัฒฯเพื่อพิจำรณำ 
3.2 หัวหน้ำงำนพัฒฯพิจำรณำ
เ อ ก ส ำ ร แ ล ะ น ำ เ ส น อ ต่ อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำ
เขตฯ เพื่อพิจำรณำ 
3.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
วิทยำเขตฯพิจำรณำเอกสำร
และสั่งกำรแผนกสำรบรรณ 

1-7วัน 1. หนังสือขอควำม
อนุเครำะห์ให้แผนก
สำรบรรณท ำหนังสือ 
ถึงผู้อ ำนวยกำรเขตดิน
ดินแดง 
2. หนังสือออกจำก
แผนกสำรบรรณถึง
ผู้อ ำนวยกำรเขตดิน
แดง 

4 แผนก    
สำรบรรณ/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 4 .1  แผนกสำรบรรณแจ้ ง
เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำลเรื่อง
หนังสือถึงผ็อ ำนวยกำรเขต
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 4.2 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำลรับ
หนังสือจำกแผนกสำรบรรณ 

หลังไดร้ับ
แจ้งจำก
แผนก     

สำรบรรณ 
10 – 15 

นำที 

1 .  หนั งสื อออกจำก
แผนกสำรบรรณถึ ง
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร เ ข ต      
ดินแดงเรื่องขอควำม
อนุเครำะห์ฉีดพ่นควัน
ไล่ยุง 

5 เจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำย

สิ่งแวดล้อม/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 5.1 เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำล
น ำ ส่ ง เ อ ก ส ำ ร ใ ห้ ฝ่ ำ ย
สิ่งแวดล้อมเขตดินแดง และท ำ
กำรนัดหมำย วัน เวลำ ในกำร
ฉีดพ่นควันไล่ยุง 

10-15 นำที/
หลังไดร้ับ

ค ำสั่ง 

1 .  หนั งสื อออกจำก
แผนกสำรบรรณถึ ง
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร เ ข ต      
ดินแดงเรื่องขอควำม
อนุเครำะห์ฉีดพ่นควัน
ไล่ยุง 

   
 
 

  
 

 
1 

ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาอนมุตั ิ

ประสำนงำนส่งหนังสอืให้ฝ่ำยสิ่งแวดลอ้ม
เขตดนิแดง แจ้งให้ทรำบและนัดหมำยวนั 

เวลำ กำรฉีดพ่นควนัไล่ยุง 

เร่ิม 

รับแจ้งเรื่องปัญหำยุง และกำร
ก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจำกยุง

หรือแมลงน ำโรคอื่นๆ 

 

ท ำบันทกึขอ้ควำมขอให้แผนกสำรบรรณ
ท ำหนังสอืขอควำมอนเุครำะห์ให้ส ำนกั

สิ่งแวดลอ้มเขตดินแดงมำฉีดพน่ควันไล่ยุง 

 

รับแจ้งเรื่องหนังสือถึงผู้อ ำนวยกำรเขตดินแดง 
เร่ืองขอให้มำฉีดพ่นควันไล่ยุง 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

6 แผนกประชำ 
สัมพันธ์/
แผนกอำคำร
สถำนท่ี/    
ผู้ประกอบ 
กำรร้ำนค้ำ/
เจ้ำหน้ำท่ี
ห้องพยำบำล 

 
 
 
 
 

6.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องท ำหนังสือ
ขอควำมอนุเครำะห์แผนก
ประชำสมัพันธ์ช่วยท ำกำร
ประชำสมัพันธ์เรื่องกำรฉีดพ่น
ควันไล่ยุงภำยในวิทยำเขตฯ 
6.2 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำลท ำ
หนังสือแจ้งแผนกอำคำร
สถำนท่ีและผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำ เรื่องกำรฉดีพ่นควันไล่
ยุงภำยในวิทยำเขตฯ 

1 วัน
หลังจำกได้
ก ำหนดวัน 
เวลำกำรฉดี
พ่นจำกฝ่ำย
สิ่งแวดล้อม 
เขตดินแดง 

1. หนังสือแจ้งเรื่อง
ก ำหนดกำรฉดีพ่นควัน
ไล่ยุงภำยในวิทยำเขตฯ 

7 เจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำย

สิ่งแวดล้อม
เขตดินแดง/
เจ้ำหน้ำท่ี

ห้องพยำบำล 

 7.1 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล
ปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ี
แผนกอำคำรสถำนท่ี ดูแลกำร
ฉีดพ่นควันไลยุ่งภำยในวิทยำ
เขตฯของเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
สิ่งแวดล้อมเขตดินแดง 
7.2 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล
เซ็นเอกสำรกำรเข้ำปฏิบตัิงำน
ของฝ่ำยสิ่งแวดล้อมเขตดินแดง 

2 – 3 ช่ัวโมง 1. เอกสำรกำรเข้ำ
ปฏิบัติงำนของฝ่ำย
สิ่งแวดล้อมเขตดินแดง 

      

1 

หนังสือแจ้งก ำหนดกำรฉีดพ่นควันไล่ยุง
ภำยในวิทยำเขตฯ 

ด ำเนนิกำรฉีดพน่ควนัไล่ยุง
ภำยในวิทยำเขตฯ 

สิ้นสุด 
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มทร. ตะวันออก 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

จักรพงษภูวนำรถ 

คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 

รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.043 

วันท่ีบังคับใช้ 
29/3/64 

เขียนโดย : นำงสำวปำริชำต  คม 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์  
 

1. เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรยีนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์  
2. เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก ซึ่งมคีวำมชัดเจน

ของกำรผลิตก ำลังคนและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ  1. แบบประเมินควำมพึงพอใจขอผู้ใช้บริกำร 

2. นักศึกษำท่ีได้รับกำรพิจำรณำผ่ำนเกณฑ์คณุสมบัตผิู้กู้ยืมไดร้ับเงินตำมสัญญำกู้ครบถ้วน 100 %  
ขอบเขตงำน  กระบวนกำรด ำเนินกำรให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  

1. ประชำสัมพันธ์กำรให้กู้ยืมเงิน กยศ. 
2. คัดกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมตำมกองทุนก ำหนด 
3. ให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจกับผู้กู้ยืม ผู้ปกครองและผู้ค้ ำประกัน เกี่ยวกับแหล่งที่มำของเงินให้กู้ยืม คุณค่ำของเงิน

กู้ยืม หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรช ำระคืนเงินกู้ยืม และ ผลกำรไม่ช ำระคืนเงินกู้ยืม 
4. บันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม 
5. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม 
6. ตรวจสอบควำมถูกต้องของสัญญำกู้ยืม และแบบลงทะเบียน 
7. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกำรลงทะเบียน 
8. น ำส่งสัญญำกู้ยืม และแบบลงทะเบียนให้ธนำคำร 

 
ค ำจ ำกัดควำม  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หมำยถึง กองทุนที่ส ำนักปลัดกระทรวง กระทรวงกำรคลัง จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกำส

ให้ผู้ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์มีโอกำสได้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกำรศึกษำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำ ตอนปลำยจนส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำตรีเพื่อให้ผู้ที่มีฐำนะยำกจนได้มีกำรศึกษำอย่ำงทัดเทียมกับผู้ที่มี ฐำนะดี 

 
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หมำยถึง คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำน  อนุกรรมกำรและ

พิจำรณำจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  

 
กยศ. หมำยถึง  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
 
สถานศึกษา หมำยถึง  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานพัฒนานักศึกษา หมำยถึง  ผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้ กู้ยืมเงินแก่นักศึกษำและ     
กำรให้บริกำรให้กับผู้กู้ยืมเงินให้ทันตำมระยะเวลำที่กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อกำรศึกษำ ก ำหนด  
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มทร. ตะวันออก 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

จักรพงษภูวนำรถ 

คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 

รหัสเอกสำร 
CPC0.งพ.043 

วันท่ีบังคับใช้ 
29/3/64 

เขียนโดย : นำงสำวปำริชำต  คม 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

ค ำจ ำกัดควำม (ต่อ) คณะ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำคณะที่มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้กู้ยืมแก่นักศึกษำ 
 

ผู้กู้ยืม หมำยถึง นักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึก ท่ีมีคุณสมบตัิ
ตำมเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  

 
ค่าเล่าเรียน หมำยถึง ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำใช้จ่ำย อื่นๆ ที่สถำนศึกษำเรียก
เก็บ 
  
ค่าครองชีพ หมำยถึง  ค่ำรำยเดือนที่นักศึกษำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำลงทะเบียน               
ที่ธนำคำรโอนเข้ำบัญชีของนักศึกษำ  

 
ธนาคาร หมำยถึง ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) , ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ที่มีหน้ำท่ี ในกำรรับผิดชอบกำรโอน
เงินค่ำเล่ำเรียน และค่ำครองชีพให้กับนักศึกษำกู้ยืมเงิน 

 
ระบบ e-studentloan หมำยถึง ระบบกำรกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำผ่ำนระบบ อินเตอร์เน็ต ส ำหรับให้
นักศึกษำ มหำวิทยำลัย และผู้ปฏิบัติงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำเข้ำใช้งำน ในระบบ 
 
ผู้กู้ยืมรายเก่า หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกที่เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
มำแล้วระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือระดับอุดมศึกษำ  

 
ผู้กู้ยืมรำยใหม่ หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม  เพื่อกำรศึกษำ  
 
กำรจัดสรรวงเงิน หมำยถึง กำรจัดสรรจ ำนวนเงินกู้ยืมที่สถำนศึกษำได้รับงบประมำณ จำกกองทุน ท้ังรำยเก่ำ และรำยใหม่ 
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ นางสาวปาริชาต  คม          
    

เอกสำรบันทึก  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. 

จนกว่าผู้ก้ยืม 
จะช าระหนีเ้สร็จสิ้น 

บันทึกชุดเอกสาร 
ใบน าส่งสัญญา 

ชุดละไม่เกิน 25 ราย 
แยกประเภทธนาคาร 

เป็นปีการศึกษา 
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มทร. ตะวันออก 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

จักรพงษภูวนำรถ 

คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 

รหัสเอกสำร 
CPC.งพ.043 

วันท่ีบังคับใช้ 
29/3/64 

เขียนโดย : นำงสำวปำริชำต  คม 
ควบคุมโดย : หัวหนำ้งำน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

เอกสำรบันทึก (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. พระรำชบัญญิติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 

2. พระรำชบัญญิติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง แก้ไข มำตรำ 14 และ มำตรำ 22 ตำม
ส ำนักคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

3. พระรำชบัญญิติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 (ฉบับภำษำอังกฤษ) 
4. กฎกระทรวง กำรขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้เงินและกำรช ำระหนี้คืน

กองทุน  ของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561 
5. กฏหมำยและระเบียบ - ประกำศ พ.ศ. 2560 
6. ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ เรื่อง ประเภทวิชำ สถำนศึกำษหรือระดับช้ันกำรศึกษำ 

หลักสูตรที่จะใช้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทุนมนุษย์ย์ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย และ 3 
โครงสร้ำงพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 101  แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
2. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 102  หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน 
3. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 103  หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
4. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 103  หนังสือแจ้งผลอนุมัติให้กู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
5. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 107  ใบน ำส่งสัญญำ 
6. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 107-1  ใบน ำส่งเอกสำรเพิ่มเติม 
7. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 108   แบบรำยงำนข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 
8. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 109   แบบรำยงำนกำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำของผู้กู้ยืม 
9. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 110   แบบรำยงำนผลกำรศึกษำ 
10. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 204   แบบรำยงำนสถำนภำพกำรศึกษำ 
11. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 205   ใบแจ้งคืนเงิน กยศ. กรณีสถำนศึกษำน ำส่งเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
12. ฟอร์มค ำขอกู้ยืม  กยศ. 206  รำยละเอียดกำรคืนเงินของผู้กู้ยืมเพื่อลดยอดหนี้ 
13. สัญญำกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. 
14. แบบฟอร์    มยืนยันกำรลงทะเบียนเรียนผู้กู้ยืม 
15. แบบฟอร์มตัวอย่ำงลำยมือช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

      

1 

ผู้ปฏิบัติงำน 
กองทุน 

 1. ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำ    
กยศ. ยื่นแบบค ำขอกู้ผ่ำนระบบ  
E-studentloan                                
2. จัดท ำประกำศ และ
ก ำหนดกำรประจ ำภำคเรียน 
3. ประชำสัมพันธ์ข้อมลูผ่ำน
ช่องทำง Facebook   และ      
บอร์ดประชำสัมพันธ ์

30 วัน  
ก่อนระบบปิด  
 

เอกสำรช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์ 

2 

ผู้ปฏิบัติงำน 
กองทุน 

 นักศึกษำยื่นแบบค ำขอกู้และ
เ อกส ำ รประกอบนั กศึ กษำ
ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลค ำขอกู้
ผ่ ำ น ร ะบบ  E-  studentloan 
ตรวจสอบสถำนะและพิมพ์แบบ 
ค ำขอกู้  ส่ งแบบค ำขอกู้ และ
เอกสำรกับเจ้ำหน้ำที่กองทุน 
 
 

ด ำเนินกำรให้
เสร็จสิ้นก่อน
ระบบปิด  
15 วัน  
 

กยศ.101 
กยศ.102 
กยศ.103 

3 

ผู้ปฏิบัติงำน 
กองทุน 

 
 
 
 
 
 

1. เจ้ำหน้ำที่กองทุนด ำเนินกำร
ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐำน
ประกอบค ำขอกู้ยืม 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สัมภำษณ์และคัดเลือกผู้ขอกู้ยืม
ต ำ ม คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง  ก ย ศ . 
ป ร ะ ก ำ ศร ำย ช่ื อ ผู้ ผ่ ำ นกำ ร
คัดเลือก 

3 วัน ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
กองทุนฯ 

4 

 

 
 
 

 
 

คั ด เ ลื อ ก ผู้ กู้ ยื ม เ งิ น  แ ล ะ      
บันทึกวงเงินกู้ยืมให้กับผู้กู้ยืม    
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ผ่ำนระบบ    
E – studentloan 

1 วัน  

 
 

 
 

  
 

 

เริ่ม 

ประชำสัมพันธ์ให้นกัศึกษำ กยศ. 
ยื่นแบบค ำขอกู้ผ่ำนระบบ  

 E – studentloan 

นกัศกึษายื่นแบบค าขอกู้

และเอกสารประกอบ 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ยื่นเอกสำร 
ตรวจสอบหลักฐำน/ คัดเลือกผู้กูย้ืมเงิน 

บันทึกจัดสรรวงเงินกู้ยืม  
และประกำศรำยชื่อผูกู้้ยืม 

ผ่ำนระบบ E – studentloan 
 

1 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอยีด
งำน 

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกีย่วข้อง 

   
 

 
 
 

  

5 ผู้ปฏิบัติงำน 
กองทุน 

 1. ผู้กู้ยืมด ำเนินกำรบันทึก
ข้อมูลสญัญำกุ้ยมืผ่ำนระบบ 
e-studentloan 
2. ผู้กู้ยืมด ำเนินกำรลงนำมใน
สัญญำกู้ยืมต่อหน้ำเจ้ำหนำ้ที่ 
ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ หรือ 
เจ้ำหน้ำท่ีกองทุนของ
สถำนศึกษำ  

5 วัน  

6 ผู้ปฏิบัติงำน 
กองทุน 

 
 
 

เจ้ำหน้ำท่ีกองทุนฯ ด ำเนินกำร
ตรวจสอบหลักฐำน และ
ตรวจสอบสัญญำกู้ยืม         
ผ่ำนระบบ 

 
 
 

1 วัน สัญญำกู้กยศ. 

7 ผู้ปฏิบัติงำน 
กองทุน 

 
 
 
 

1.  ผู้กู้ยืมยืนยันกำร
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ 
2. เจ้ำหน้ำท่ีกองทุนฯ 
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
กำรลงทะเบยีน และจดัท ำ
แบบยืนยันกำรลงทะเบียน
ประจ ำภำคเรียน 

1 วัน  

8 ผู้ปฏิบัติงำน 
กองทุน 

 สถำนศึกษำตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลกำรลงทะเบยีน 
และจัดท ำแบบยืนยันกำร
ลงทะเบียนประจ ำภำคเรียน 
ผ่ำนระบบ e- studentloan 

1 วัน  

9 ผู้ปฏิบัติงำน 
กองทุน 

 1. จัดท ำสรุปรำยช่ือผู้ขอกู้ยืม
ประจ ำภำค เรี ยนน ำ เสนอ
ผู้บริหำรลงนำม   
2. น ำส่งสัญญำให้กับธนำคำร 
 

3 วัน แบบประเมินควำมพึง
พอใจผู้ใช้บริกำร 

10 ผู้ปฏิบัติงำน 
กองทุน 

  
 
 
 
 
 

  

เสนอผู้อ ำนำจลงนำม 
น ำส่งสัญญำกับ ธ.กรุงไทย / ธ.อิสลำม 

 

ตรวจสอบสัญญำและ
ยืนยันข้อมูลผำ่นระบบ  

E –studentloan 
 

ยืนยันกำรลงทะเบียน 
ผ่อนระบบ E – studentloan 

กู้ยืมบันทึกสัญญำกูย้ืมเงิน  
ผ่ำนระบบ E – studentloan  

และจัดท ำสัญญำกู้ยืม  

อนุมัติกำรลงทะเบียน ส่งข้อมูลกู้ยืม 
ผ่ำนระบบ E – studentloan  

 

สิน้สดุ 

1 


