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คํานํา 

 คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ ท้ัง 5 งาน ไดรับรูและเขาใจข้ันตอน การปฏิบัติงาน ซ่ีงแสดงใหเห็นถึงการทํางาน
ตั้งแตเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ และเพ่ือลดขอผิดพลาด ในกระบวนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ประกอบไปดวย งานบริหารงานท่ัวไป งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนานักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  

 หวังเปนอยางยิ่งวาข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานจะเปนประโยชนของผูปฏิบัติงานโดยตรงแลว ยังจะเปน
ประโยชนตอผูมารับบริการเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจถึงข้ันและรายละเอียดของกระบวนการ แตละหนวยงานนั้น ๆ 
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ก1      SOP สํานักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      

 

บทท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานหนวยงาน 

1. ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

 1.1 ชื่อหนวยงาน 
  สํานักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 

 1.2 ที่ตั้ง 
  58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-692-2360-4 

1.3  ประวัติความเปนมาโดยยอ 

สํานักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก มีสถานะเทียบเทาสวนราชการตามมาตรา 8 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มี
ภารกิจเพื่อเปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ใหกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ    
ศิลปศาสตร โดยแบงโครงการสรางออกเปน 5 หนวยงาน ประกอบดวย 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน     3) งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) งานพัฒนานักศึกษา 5) งานวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ซึ่ง
สอดคลองกับหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน 
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มีคุณภาพและพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดจนเปนหลักประกันผลการ
ใหบริการแกผูมีสวนไดเสีย  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เร่ิมกอตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2509 
โดยมีจอมพลประภาส จารุเสถียร ผูบัญชาการทหารบก เปนผูริเร่ิมกอสราง “โรงเรียนบุตรขาราชการกองทัพบก” แลวเสร็จในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2511 บนเนื้อที่ประมาณ 28 ไร ริมถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น คือ จอมพลถนอม    
กิตติขจร และทานผูหญิงจงกล กิตติขจร ไดเปนผูใหการอุปถัมภ โดยเปดสอนสายสามัญอยางเดียว และในปการศึกษา 2515 
กองทัพบกไดจัดตั้งโรงเรียนพณิชยการ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหบุตรขาราชการกองทัพบกและบุคคลอ่ืนไดศึกษาสาย
อาชีพตอจากสายสามัญ โดยจัดสรางอาคารเรียน 2 หลัง หอพัก 1 หลัง บนเนื้อที่ประมาณ 11 ไร (บริเวณของเขตพื้นที่จักรพงษภู
วนารถในปจจุบัน) ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปน “โรงเรียนอาชีวะศึกษาบุตรขาราชการ กองทัพบก” 

ตอมากองทัพบกไดพิจารณาเห็นวาการจัดการศึกษาแกเยาวชน ควรมอบหนาที่ใหกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดโอน
โรงเรียนบุตรขาราชการกองทัพบกสวนกลาง และโรงเรียนอาชีวะศึกษาบุตรขาราชการกองทัพบก ใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงานตอไป เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2517 โดยผูบัญชาการทหารบก พลเอกกฤษณ  สีวะรา เปนผูมอบ โดยให  “โรงเรียนบุตร
ขาราชการกองทัพบกสวนกลาง” เขาสังกัดกรมสามัญศึกษา และ “โรงเรียนอาชีวะศึกษาบุตรขาราชการ กองทัพบก” สังกัดกรม
อาชีวะศึกษาและขอพระราชทานนาม “จอมพลสมเด็จพระเจาบรม วงศเธอเจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานา
รถ”  ซึ่งเปนเสนาธิการกองทัพบก และเปนพระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 เปนชื่อแทน “โรงเรียนอาชีวะศึกษาบุตรขาราชการ
กองทัพบก”  โดยใชชื่อวา “วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ” 

ปพุทธศักราช 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน ชื่อใหมให 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา” วา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 



      
 

 

ก1      SOP สํานักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      

 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน ปณิธาน เปาหมาย เอกลักษณ อัตลักษณ ประเด็นยุทธศาสตร ของหนวยงาน 

2.1 ปรัชญา (Philosophy) 
  การบริหารจัดการที่ดี นาํไปสูการใหบริการที่มีคุณภาพ 

2.2 วิสัยทัศน (Vision) 
  เปนหนวยงานที่ใหบริการอยางมืออาชีพ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.3 ปณิธาน (Pledge) 
  มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 

2.4 เปาหมาย 
2.4.1 สนับสนนุการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
2.4.2 สงเสริมและสนับสนนุการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
2.4.3 สนับสนนุการเรียนรูและจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษา 
2.4.4 สนับสนนุดานระบบโสตทัศนปูกรณและระบบสนเทศ 
2.4.5 สนับสนนุดานการบริการ 

2.5 เอกลักษณ 
  ใหบริการอยางมืออาชีพ 

 2.6 อัตลักษณ 
  บริการที่มีคุณภาพ 

 2.7 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด สํานักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาเพ่ือใหเปนนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม  
     จริยธรรม 
  เปาประสงคหลกั  สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพ ทักษะของนักศึกษาใหเปนบัณฑิต 
     ที่มีคุณภาพตรงความตองการของผูใชบัณฑติและทนัตอสังคมทีม่ี 
     การเปลี่ยนแปลง 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมสนับสนุนอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
  เปาประสงคหลกั  สงเสริมบุคลากรและนักศึกษาใหมีบทบาทในการทาํนบุํารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
     ประเพณี 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทรัพยากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
  เปาประสงคหลกั พัฒนาทรัพยากรใหมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเคร่ืองมือทางการ

บริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 



      
 

 

ก1      SOP สํานักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      

 

3. รายชื่อผูบริหารของหนวยงานปจจุบัน 
 
 นางลําพึง สีทองคํา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีจ่ักรพงษภูวนารถ 

 

4. โครงสรางหนวยงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

ก1      SOP สํานักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      

 

บทท่ี 2 

คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 



 

งานบริหารงานทัว่ไป 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีจกัรพงษภวูนารถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพื้นทีจ่กัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกประชุมและพิธีการ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
 



      
 

 
 

1      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดเลี้ยงประชุม 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.001 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวธนิญา ลือวิเศษไพบูลย 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 
  

 
 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหการจัดเลี้ยงในการประชุม/โครงการเปนไปตามผูขอใชบริการอยางครบถวน 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละของการดําเนินการเสร็จครบถวนไมต่ํากวา 50 
ขอบเขตงาน  1. ประสานงานหนวยงานท่ีเสนอขอใชบริการ 

2. จัดเตรียมอุปกรณจัดเลี้ยง อาหาร เครื่องดื่มและอาหารวาง 
3. ดําเนินการจัดเลี้ยง 
4. จัดเก็บและทําความสะอาดอุปกรณจัดเลี้ยง 

คําจํากัดความ  อุปกรณจัดเลี้ยง หมายถึง ชุดกาแฟ หมอตมนํ้ารอน คลูเลอรนํ้าเย็น แกวนํ้า เหยือกนํ้า ผาปู ถวย จาร ชอน ฯลฯ 
อาหาร หมายถึง อาหารกลางวัน อาหารเย็น ตามท่ีผูขอใชบริการสั่งใหเตรียม 
เคร่ืองด่ืมและอาหารวาง หมายถึง ชา กาแฟ โอวัลติน นํ้าตาล คอฟฟเมท นํ้าเปลา ขนมตาง ๆ  

หนาท่ีความรับผิดชอบ  
 

หัวหนาแผนกประชุมและพิธีการ : พิจารณาอนุมัติใหดําเนินงาน วางแผน ควบคุม ปรับปรุง 
เจาหนาท่ีแผนกประชุมและพิธีการ : ผูปฏิบัติงานในการจัดเตรียม ดําเนินงาน และจัดเก็บ 

เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  1. ใบคําขอใชอุปกรณจัดเลี้ยงและตกแตงสถานท่ี 

2. หนังสือจากหนวยงานภายใน/ภายนอก ขอความอนุเคราะหใหดําเนินการจัดเลี้ยงประชุม 
เอกสารบันทึก  

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
ใบคําขอใชอุปกรณฯ แผนก 

ประชุมและพิธีการ 
หองแผนก 

ประชุมและพิธีการ 
1 ป เรียงตามวันท่ี 

หนังสือภายใน/
ภายนอก 

แผนก 
ประชุมและพิธีการ 

หองแผนก 
ประชุมและพิธีการ 

1 ป เรียงตามวันท่ี 

 



      
 

 
 

2      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

    
 
 

  

1 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 - รับหนังสือราชการ/แบบฟอรม
ขอใชบริการ จากหนวยงานภายใน
หรือหนวยงานภายนอกท่ีขอความ
อนุ เคราะห ใหจั ด เลี้ ย ง ในการ
ประชุม/โครงการ ตาง ๆ จาก
หัวหน างาน หรือหนวยงาน ท่ี
ประสานงานโดยตรงกับแผนก
ประชุมพิธีการ 
- กรณีเปนบันทึกขอความจะลงรับ
หนังสือในทะเบียนหนังสือรับ/
แบบฟอรมขอใชบริการ ไมตองลง
รับ  

3 นาที - หนังสือขอความ
อนุเคราะหใช
บริการ/แบบฟอรม
ขอใชบริการ 

 
 
 

2 หน.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 พิ จ า ร ณ า บั น ทึ ก ข อ ค ว า ม /
แบบฟอรมขอใชบริ การ  เ พ่ือ
อนุญาต/ไมอนุญาต ในการจัดหา
เจาหนาท่ีท่ีรับมอบหมายจัดเตรยีม
อุปกรณและจัดเตรียมงาน 
-  อนุมัติ  เกษียณหนังสือมอบ
ผูเก่ียวของใหดําเนินการ 
- ไมอนุมัติ ประสานใหหนวยงาน
น้ันทราบ 
 - สําเนาเอกสารให กับผู ไดรับ
มอบหมาย/แสกนลงไลนกลุม 
- บันทึกขอมูลไวในปฏิทิน 
- เ ก็บเอกสารตัวจริงไวในแฟม
ประจําป 

2 นาที - หนังสือขอความ
อนุเคราะหใช
บริการ/แบบฟอรม
ขอใชบริการ 

 
 
 

      

 

พิจารณา 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

1 

เร่ิมตน 

รับหนังสือราชการ/แบบฟอรมจาก

หัวหนางาน/หนวยงานที่จะจัดประชุม/

โครงการ 



      
 

 
 

3      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 

 
 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

    
 
 

  

3 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณ
สําหรับการจัดเลี้ยงตามผูขอใช
บริการ  
- เตรียมอุปกรณจัดเลี้ยง ใหแลว
เสร็จกอน 1 ช่ัวโมง 
- เตรียมเครื่องดื่มและอาหารวาง 
ใหแลวเสร็จกอนเสิรฟ 15 นาที 
- เตรียมอาหาร ใหแลวเสร็จกอน
ครึ่งช่ัวโมง 
- ดําเนินการเสิรฟเครื่องดื่มและ
อาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 
น. ชวงบาย เวลา 14.30 น. หรือ
ตามเจาของงานกําหนด 
- ดําเนินการเสิรฟอาหาร ชวง
กลางวัน เวลา 12.00 น. ชวง
เย็น เวลา 18.00 น. (เปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม) 

ตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนดใน
หนังสือ 

 

4 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

ทําความสะอาดและจัด เ ก็บ
อุปกรณไวบริเวณคลังท่ีจัดเก็บ
ใหครบดังเดิม 
- เก็บอุปกรณจัดเลี้ยงทําความ
สะอาด ใหแลวเสร็จหลังจาก
ประชุม 1 ช่ัวโมง 
- สํารวจความเสียหายระหวาง
การใชงานของอุปกรณ 
- จัดเก็บอุปกรณจัดเลี้ยงเขาคลัง
ใหครบตามจํานวนท่ีนําออกมา
ใช 

1 ช่ัวโมง  

    
 
 

  

1 

ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 

ทําความสะอาด – จัดเก็บอปุกรณ 

ส้ินสุด 



      
 

 
 

4      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดหาวัสด ุ

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.002 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวธนิญา ลืออวิเศษไพบูลย 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 
  

 
 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหมีวัสดุการจัดเลี้ยงในการประชุม/โครงการมีเพียงพอตอผูขอรับบริการ 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1. รอยละของวัสดุเพียงพอตอผูขอรบับริการ ไมต่ํากวา 50 
ขอบเขตงาน  1. ประสานงานหนวยงานท่ีเสนอขอใชบริการ 

2. สํารวจวัสดุใหเพียงพอและพรอมใชงาน 
3. จัดทําใบสั่งซื้อ 
4. จัดทํา สตอกวัสดุ 

คําจํากัดความ  วัสดุ หมายถึง ชุดกาแฟ หมอตมนํ้ารอน คลูเลอรนํ้าเย็น แกวนํ้า เหยือกนํ้า ผาปู ถวย จาร ชอน พานทอง  พานเงิน     พาน
พุมเงินพุมทอง ธูปเทียนแพ ผาซับใน แจกันดอกไม เชิงเทียน ท่ีกรวดนํ้า อาสนะ ลวด คีม เข็มหมุด เชือกฟาง กรรไกร พาน
ดอกไม ฯลฯ 
สตอกวัสดุ หมายถึง สรุปจํานวนวัสดุแตละชนิดวามีอยูจํานวนก่ีช้ิน ของแตปปฏิทิน 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

หัวหนาแผนกประชุมและพิธีการ : ผูปฏิบัติหนาท่ีในการสํารวจ ดําเนินงาน และจัดเก็บ  
เจาหนาท่ีแผนกประชุมและพิธีการ ผูปฏิบัติงานในการดําเนินงาน และจัดเก็บ 

เอกสารอางอิง  1. พ.ร.บ.จัดซื้อจดัจาง พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจาง 

แบบฟอรมท่ีใช  1. บันทึกขอความขอสั่งซื้อวัสดุ 
2. แบบสํารวจวัสดุ 
3. แบบสรุปวัสดุท่ีขอสั่งซื้อ 
4. แบบฟอรมสตอกวัสดุ 

เอกสารบันทึก  
ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

บันทึกขอความขอ
สั่งซื้อวัสด ุ

แผนก 
ประชุมและพิธีการ 

หองแผนก 
ประชุมและพิธีการ 

1 ป เรียงตามวันท่ี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

    
 

  

1 หน.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- สํารวจวัสดุท่ีชํารุด 
- สํารวจวัสดุท่ีมีความจําเปนตอ
การปฏิบัติงานสําคญั 
- สรุปยอดจากการสาํรวจจํานวน
วัสดุท่ีใชสําหรับพิธีการและการจดั
ประชุม โดยแยกเปนประเภทการ
ใชงาน เชน พานเงินพานทองมี
ขนาดกวางก่ีน้ิว มีจํานวนเทาไหร 

1 ช่ัวโมง แบบสํารวจวัสด ุ

2 หน.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- ทําการสั่งซื้อวัสดุท่ีจําเปนเพ่ือ
ทดแทนวัสดุท่ีชํารุดหรือไม
เพียงพอผานแผนกพัสด ุ
- หาภาพวัสดตุัวอยางกอนการ
สั่งซื้อ 
- ประสานงานกับพัสดุถึง
งบประมาณวามีเพียงพอตอการ
สั่งซื้อหรือไม 
- ทําบันทึกขอความขอสั่งซื้อวัสดุ
ถึงผูบริหารผานแผนกพัสด ุ
- ตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสด ุ

30 นาที - บันทึกขอความขอ
สั่งซื้อวัสด ุ
- คําสั่งตรวจรบัวัสด ุ
- แบบสรุปวัสดุ ท่ีขอ
สั่งซื้อ 
 

3 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- ตรวจรับวัสดุท่ีสั่งซื้อผานแผนก
พัสดุ  
- ตรวจเช็คจํานวนท่ีถูกตอง 
- ตรวจเช็ควัสดุวาตรงตามแบบท่ี
สั่งซื้อหรือไมโดยคณะกรรมการ
ตรวจรับ 

20 นาที 
 

 

      

สํารวจวัสดุอปุกรณ/สรุปจํานวน 

ส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณผานพัสดุ 

ตรวจรับพัสด ุ

แจงเจาหนาที่พัสดุ 

ไมครบ 

ครบ 

1 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

   
 

   

4 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- พิมพเลขวัสดุหรือคําวา วจภ. 
บนวัสดุ 
- ทําความสะอาดวัสดุท่ีไดมา
ใหม 
-  จั ด เ ก็ บ ใ น ค ลั ง โ ด ยแยก
ประเภทใหเรียบรอย 

1 ช่ัวโมง  

5 จนท.แผนก
ประชุมและ
พิธีการ 

 
 

- ลงบันทึกจํานวนวัสดุแตละ
ประเภทในแบบฟอรมสต็อก
วัสดุ 

15 นาที แบบฟอรมสตอกวัสด ุ

 
 

   
 
 

  

1 

ทําความสะอาดและจัดเก็บเขาคลัง 

ลงบันทึกจํานวนแยกประเภท 

ส้ินสุด 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกสารบรรณ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรับหนังสือ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.003 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65  

 
เขียนโดย : นางสาวศุทธินี พายตะคุ 
/นางสาวธนิญา ลือวิเศษไพบูลย         
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือเปนหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเขาและปองกันหนังสือราชการสูญหาย 

2. เพ่ือใหงานสารบรรณเปนระบบงายตอการสืบคน รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1. รอยละของจํานวนหนังสือท่ีมีการรับเขาและไมมีการสูญหาย (ไมต่ํากวารอยละ 80) 
2. สามารถติดตามเอกสารและคนหาเอกสารภายใน 10 นาที 

ขอบเขตงาน  วิธีการปฏิบัติน้ีครอบคลุม หนังสือภายในและภายนอก ตั้งแตรับหนังสือและคัดแยกหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ การ
ตรวจสอบความถูกตอง การบันทึกคําสั่งการ การจัดสงใหหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 

คําจํากัดความ  
 

หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
- หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
- หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
- หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
- เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
หนังสือภายใน หมายถึง หนังสือจากทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
หนังสือภายนอก หมายถึง หนังสือจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ทะเบียนหนังสือรับ หมายถึง เลมทะเบียนท่ีใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจําวัน โดยเรียงลําดับลงมาตาม
เวลาท่ีไดรับหนังสือ 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  
 

อธิการบดี รองอธิการบดี : พิจารณา อนุมัติ และสั่งการ 
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานกั/กอง : เสนอความเห็นตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป : ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหนังสือและเอกสารแนบ พิจารณากลั่นกรอง รวมถึง
เกษียนเสนอผูบริหารพิจารณา 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป : รับหนังสือจากหนวยงานภายใน/ภายนอก และจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 
ลงทะเบียนรบัหนังสือโดยแยกเปนทะเบียนหนังสือรับภายใน และทะเบียนหนังสือรับภายนอก 
บันทึกคําสั่งการ ลงในทะเบียนหนังสือรับภายในและภายนอก สําเนาและสแกนหนังสือ เพ่ือจัดเก็บเขาระบบสืบคน 
ดําเนินการสงหนังสือถึงหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 - หนังสือท่ีสงภายนอก ออกเลขท่ีหนังสือ วัน เดือน ป 
 - คําสั่ง ประกาศ ออกเลขท่ีคําสั่ง และลงวันท่ี 

เอกสารอางอิง  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 

แบบฟอรมท่ีใช  1. ทะเบียนหนังสือรับ 
2. แบบฟอรมใบสงสําเนาหนังสือ 
3. หนังสือตางๆท่ีไดรับจากไปรษณีย หนวยงานภายนอก หนวยงานภายใน 
4. หนังสือตางๆในระบบ (E-Document) 

เอกสารบันทึก 
 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
การรับหนังสือ งานบริหารงานท่ัวไป ระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 
5 ป เรียงตามวันท่ีและ

ลําดับหนังสือ  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 รั บห นั งสื อ จ ากหน ว ย งาน
ภายนอก/ภายใน และจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ในระบบE-manage 
 

2 นาที/เรื่อง - หนังสือตางๆ 
 

 
 

2 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 ลงทะเบียนรับหนังสือ 
   โดยแยกเปนทะเบียนหนังสือ
รับภายใน และทะเบียนหนังสือ
รับภายนอก 
 

3 นาที/เรื่อง - ทะเบียนหนังสือรับ 
01 ทะเบียนหนังสือ

รับภายใน 
02 ทะเบียนหนังสือ

รับภายนอก 
3 หัวหนางาน

ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต อ ง
ครบถวนของหนังสือ  และ
เอกสารแนบ 
   -   กรณีหนังสือครบถวน
ถูกตอง พิจารณากลั่นกรอง 
เกษียนเสนอผูบริหารพิจารณา 
   - กรณีหนังสือไมครบถวน 
ถูกตอง ประสานสงคืนเจาของ
เรื่องดําเนินการแกไข 
 

5 นาที/เรื่อง - หนังสือตางๆ 

4 ผอ.
สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ี 
 

 
 
 
 

เสนอความเห็นตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 

3 นาที/เรื่อง 
 

- หนังสือตางๆ 

5 ผอ. 
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี 

 
 
 
 

นํ าห นั งสื อ เ สนอผู บ ริ ห า ร        
เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า สั่ ง ก า ร โ ด ย
นํ า เ ส น อ ผ า น อํ า น ว ย ก า ร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ  
   

2 นาที/เรื่อง 
 
 

- หนังสือตางๆ 

   
 
 
 

   

รับหนังสือและคัดแยกเอกสาร 

ลงทะเบียนหนังสือ 

แกไข 

ตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

เสนอความเห็นตอ

ผูบริหาร 

ถูกตอง 

เสนอผูบริหาร 

พิจารณาส่ังการ 

 

ไมเห็นชอบ 

บันทึกคําส่ังการและ
สําเนาหนังสือ 

 

เห็นชอบ 

1 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

6 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 
 
 
 
 

บันทึกคําสั่งการ ลงในทะเบียน
หนังสือรับ 
-  จัดเก็บเขาระบบสืบคน 
 

3 นาที/เรื่อง 
 
 

- หนังสือตางๆ 
  ทะเบียนหนังสือ  
 รับภายใน 
 

7 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 ดํ า เ นิ น ก า ร ส ง ห นั ง สื อ ถึ ง
หนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 
 

2 นาที/เรื่อง 
 

- หนังสือตางๆ 
 

      

1 

บันทึกคําสังการ  

สงหนังสือใหหนวยงาน/บุคคลที่

เกี่ยวของ 

ส้ินสุด 
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มทร. ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การสงหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.004 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวศุธินี พายตะคุ 
/นางสาวธนิญา ลือวิเศษไพบูลย 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี :  
(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือเปนแนวทางและหลักเกณฑในการดําเนินงานระบบสารบรรณเก่ียวกับการสงหนังสือราชการใหสามารถจัดสงหนังสือได
ทันตามความตองการของหนวยงาน/เจาของเรื่อง 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละหนังสือท่ีสงออกจากไปยังหนวยงานภายในและภายนอกไดทันตามเวลาท่ีกําหนด  
(ไมต่ํากวารอยละ 80) 

    สูตรการคํานวณ   
จํานวนหนังสือที่สงออกทันเวลา ×100

จํานวนที่สงออกทั้งออกทั้งหมด
  

 
ขอบเขตงาน  วิธีการปฏิบัติน้ีครอบคลมุ ท้ังเอกสารจากหนวยงานภายในและภายนอก ตั้งแตรับหนังสือและคัดแยกเอกสารราชการ  

ลงทะเบียนนําสง  การตรวจสอบความถูกตอง  และการจดัสงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

การจัดสงหนังสือเอกสารทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส (E-manage) และการจัดสงทางไปรษณยี 

คําจํากัดความ  
 

หนังสือสง  หมายถึง  หนังสือท่ีใชติดตอสื่อสารระหวางสวนราชการ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดหรือสวนราชการอ่ืนท่ีมี
หนังสือถึงหนวยงานอ่ืนท่ีมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอก  
หนวยงานภายใน หมายถึง ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ทะเบียนสง  หมายถึง  เลมทะเบียนท่ีใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดสงออกเปนประจําวัน โดยเรียงลําดับลงมาตามเวลาท่ีได
สงหนังสือ 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  
 

เจาหนาท่ีแผนกสารบรรณ : รับหนังสือท่ีผูบริหารลงนามแลว ลงทะเบียนหนังสือสง สงคืนเอกสารตนฉบับ และสาํเนาคูฉบับ
คืนใหแกเจาของเรื่อง  การจัดสงหนังสือเอกสารทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส  
(E-manage) และการจัดสงทางไปรษณียจดัเก็บสําเนาและแสกนหนังสือ เพ่ือจัดเก็บเขาระบบสืบคน  

เอกสารอางอิง  1. ร ะ เ บี ยบสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี  ว า ด ว ย ง านส า รบร รณ พ . ศ .  2 526  และ ท่ี แก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( ฉ บับ ท่ี  2 )  
พ.ศ. 2548 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
แบบฟอรมท่ีใช  1. ทะเบียนหนังสือสง 

2. ทะเบียนหนังสือคําสั่ง 

3. แบบฟอรมใบบันทึกนําเสนอ 

4. สําเนาหนังสือตางๆ   

เอกสารบันทึก  
 
 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
สําเนาคูฉบับ แผนกสารบรรณ - ระบบเอกสาร

อิเลคทรอนิกส 
-  หองกองกลาง 

10 ป - ระบบเอกสาร
 อิเลคทรอนิกส 
-  แฟมเอกสาร  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

  
 

 
 
 

   

1 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 
 
 
 

 

รับหนังสือสงหนวยงานภายนอก/
หนวยงานภายในท่ีผูบริหาร 
ลงนามแลว 

1 - 2 นาที/
เรื่อง 

หนังสือสงตางๆ 

2 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
หนังสือและเอกสารแนบ  
(ถามี)  กรณีไมถูกตองหรือเอกสารไม
ครบถวน สงคืนหนวยงานเจาของเรื่อง 
แกไขจัดทําเพ่ิมเติมเอกสาร 

1 - 2 นาที/
เรื่อง 

หนังสือสงตางๆ 

2 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 ออกเลขท่ีหนังสือสงของหนวยงาน ใน
เลมทะเบียนหนังสือสง โดยออกเลขท่ี
หนังสือเรียงตามลําดับ และลงวันท่ี
ปจจุบัน  
 

1 - 2 นาที/
เรื่อง 

หนังสือสงตางๆ 

3 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 1. กรณีหนวยงานเจาของเรื่องตองการ
นําสงหนังสือดวยตนเอง 
 -  สงคืนเอกสารตนฉบับ และ
สําเนาคูฉบับจํานวน 1 ชุด               
คืนใหแกเจาของเรื่อง 

 
2. กรณีหนวยงานเจาของเรื่องตองการ
ใหแผนกสารบรรณ นําสงถึงหนวยงาน
ภายในดวยระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส  
(E-manage)  
 - สแกนหนังสือและเอกสารแนบ 
(ถามี) แลวนําไฟลสงผานระบบสาร
บรรณอิเลคทรอนิกส (E-manage) 

1 - 2 นาที/
เรื่อง 

 
 
 
 

3 - 5 นาที/
เรื่อง 

หนังสือสงตางๆ 
 
 
 
 
 
หนังสือสงตางๆ 

   
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือ 
ที่ผูบริหารลงนามแลว 

 

ออกเลขที่หนังสือสง 

เร่ิมตน 

ตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

แกไข 

ถูกตอง 

นําสงหนังสือและ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

1 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

   
 

   

4 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 -  สงคืนเอกสารตนฉบับ และสําเนาคู
ฉบับจํานวน 1 ชุด คืนใหแกเจาของ
เรื่อง 
 
3. กรณีหนวยงานเจาของเรื่องตองการ
ใหแผนกสารบรรณ นําสงถึงหนวยงาน
ภายใน/ภายนอก โดยสงทางไปรษณีย 
 - แยกประเภทจดหมาย  
กรณีเปนจดหมายลงทะเบียน หรอื 
EMS ทําการติดบารโคดไปรษณีย 
 -  ลงใบสรุปสงไปรษณยี ประจาํวัน  
 -  สงคืนสําเนาคูฉบับจาํนวน 1 ชุด 
คืนใหแกเจาของเรื่อง 
   

 

 
 
 
 

1 วัน 

 
 
 
 
-หนังสือสงตางๆ 
 

5 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 - แผนกสารบรรณ จดัเก็บสาํเนา
สําเนาคูฉบับจํานวน 1 ชุด 

 โดยเอกสารจดัเก็บใสแฟมสําเนา
หนังสือสง และ 
แสกนหนังสือ เพ่ือจัดเก็บเขาระบบ
สืบคน หรือจดัเก็บไฟลเอกสารใน
ระบบสบืคน (หนาเว็บไซต) 

3 - 5 นาที/
เรื่อง 

-  หนังสือสงตางๆ 

6 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 - หนังสือสงถึงหนวยงานภายใน  
มทร.ตะวันออก   
 ลงทะเบียนหนังสือนําสง 
 มทร.ตะวันออก  
- หนังสือนําสงทางไปรษณีย 
 ลงทะเบียนหนังสือสงทางไปรษณยี 

จาหนาซองติดแสตมป 
 

3 นาที/เรื่อง S03  ทะเบียนหนังสือ
นําสงมทร.ตะวันออก 
 
S04  ทะเบียนหนังสือ
สงทางไปรษณยี 

7 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 - นําหนังสือสงถึงหนวยงานภายใน 
มทร.ตะวันออก  

 โดยใหหนวยหนวยงานผูรับหนังสอื
ลงช่ือรับ ในทะเบียนหนังสือนําสง 

 

2 นาที/เรื่อง S03  ทะเบียนหนังสือ
นําสงมทร.ตะวันออก 
 
- หนังสือตางๆ 
 

   
 

 

 
 
 
 
 

  

1 

จัดเก็บเอกสาร 

นําสงหนังสือและ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

ลงทะเบียนนําสง 

นําสงหนวยงานภายใน  

มทร.ตะวันออกนาํสง 

1 

2 
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นําสงไปรษณีย 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

   
 
 

   

8 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

   - สงมอบใหเจาหนาท่ีไปรษณีย 
 
 
 
 
 

1 นาที 
/เรื่อง 

- หนังสือท่ีใสซองจา
หนาซองติด
แสตมปเรียบรอย
แลว 

   
 

 
 
 

  

 

     หนังสือสงถึงหนวยงานภายใน มทร.ตะวันออก   
 

     หนังสือนําสงทางไปรษณยี 

 

2 

ส้ินสุด 

2 

2 

1 
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มทร. ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดเก็บหนังสืองานสารบรรณ 

 
 
 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.005 

 
วันที่บงัคับใช 

1/2/65 
 

 
เขียนโดย : นางสาวศุธินี พายตะคุ 
/นางสาวธนิญา ลือวิเศษไพบูลย 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขคร้ังที่ : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือเปนหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับ - สงหนังสือไปยังหนวยงานตาง ๆ                                                  

2. เพ่ือความสะดวกรวดเร็วงายตอการจัดเก็บ และการสืบคน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละขอผิดพลาดในการตรวจเอกสาร (ไมเกินรอยละ 3) 

ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินงานของการจัดเก็บเอกสาร 
1.1 ตรวจสอบเลขท่ีของหนังสือ 
1.2 แยกหมวดหมูของหนังสือ 
1.3 สแกนหนังสือเปนไฟล PDF 
1.4 จัดเก็บสําเนาหนังสือใสแฟมตามหมวดหมู และเรียงลําดับตามเลขทะเบียนหนังสือ 
1.5 จัดเก็บไฟลหนังสือ PDF ลงในระบบคอมพิวเตอร และตั้งช่ือตามเลขทะเบียนหนังสือ  

คําจํากัดความ : การจัดเก็บหนังสือสารบรรณ คือ การเก็บหนังสือราชการท่ีปฏิบัติงานเสรจ็แลวใหอยูในความรับผดิชอบของสวนราชการ                                    

การรักษา คือ การระมัดระวัง รักษาหนังสือราชการใหอยูในสภาพท่ีดีเรียบรอย 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

เจาหนาท่ีนักปฏิบัติการอุดมศึกษา  

เอกสารอางอิง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 

แบบฟอรมท่ีใช  1. โปรแกรม Microsoft excel 
2. โปรแกรมระบบ E-manage 

เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
สําเนาเอกสาร เจาหนาที่บริหาร        

งานทั่วไป 
ตูจัดเก็บเอกสาร 5 ป เรียงตามเลขที่เอกสาร 

ไฟลสแกนเอกสาร เจาหนาที่บริหาร        
งานทั่วไป 

โฟลเดอร 10 ป เรียงตามเลขที่เอกสาร 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

   
 

   

1 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 
ตรวจสอบเลขท่ี 

ของหนังสือ 

 

ตรวจสอบ เลข ท่ี รั บห นั งสื อ 
กํ า หนดประ เภท เ อกสาร ท่ี
จัดเก็บเอกสารตางๆ  

1 นาที/เรื่อง  

2 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 
แยกหมวดหมู 
ของหนังสือ  

 

นําเอกสารแตละหมวดมาคัด
แยกตามหมวดหมู 

1 นาที/เรื่อง 
 

 

3 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 
 

สแกนหนังสือ 

สแกนสําเนาหนังสือเปนไฟล
จัดเก็บเปนโฟลเดอรในระบบ
คอมพิวเตอร และตั้งช่ือยอตาม
เลขทะเบียนหนังสือ 
 

3 นาที/เรื่อง 
 
 
 

 

4 เจาหนาท่ี 
แผนก 
สารบรรณ 

 
 

จัดเก็บสาํเนาหนังสือใสแฟมตาม
หมวดหมู และเรียงลําดับตาม
เลขทะเบียนหนังสือ 

2 นาที/เรื่อง 
 

 

   
 

 

   

 

 

จัดเก็บหนังสือใสแฟม 

ตามหมวดหม 

 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

จัดเก็บหนังสือใสแฟม 

ตามหมวดหมู 
 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
 



      
 

 
 

16        มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
  การขอใชบริการหองประชุม  

หองเรียน และสถานท่ี 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.006 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวจิราพรรณ อนุสรศักด์ิ 
/นายอติชาต  จันทรคํา /นายชนกาล  
 สดชื่น/นางสาวปรานอม  แจมจันทร      
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของผูมาขอใชบริการ 
2. เพ่ือใหการเรียน การสอน ดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละขอผิดพลาดในการจดัทําแผน (ไมเกินรอยละ 3) 
ขอบเขตงาน  1. ใหบริการใหกับหนวยงานภายในและภายนอก 

2. ผูขอใชบริการตองขอใชบริการลวงหนา 3 วันทําการ 

3. ใหบริการแกผูมาขอใชหองเรียน หองประชุม และสถานท่ี ตามลําดับ 

4. ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับผูขอใชสถานท่ี 
5. ตรวจสอบความเรียบรอยของหองตางๆ และสถานท่ี 
6. ประเมินการใชบริการ 
7. สรุปผลและปรับปรุงการใหบริการ 

คําจํากัดความ  หองประชุม  หมายถึง หองท่ีใชสําหรับการจัดการประชุม และสัมมนา  
หองเรียน  หมายถึง  หองท่ีใชสําหรับการเรียน การสอน 
สถานท่ี  หมายถึง  บริเวณพ้ืนท่ีในเขตของมหาวิทยาลยั เชน สนามฟุตบอล โรงอาหาร บริเวณหนาหองประชาสัมพันธ  
บริเวณพ้ืนท่ีใตอาคาร เปนตน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  1. น.ส.จิราพรรณ   อนุสรศักดิ์ ตําแหนง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา   ปฏิบัติหนาท่ี  อาคารสถานท่ี 
2. นายอติชาต   จันทรคํา        ตําแหนง  วิศวกรรม ปฏิบัติหนาท่ี  อาคารสถานท่ี 
3. นายชนกาล สดช่ืน ตําแหนง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี  อาคารสถานท่ี 
4  นางสาวปรานอม  แจมจันทร    ตําแหนง  นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี  อาคารสถานท่ี 

เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  
 

1. บันทึกขอความ 
2. แบบฟอรมใบคําขอใชบริการ 

เอกสารบันทึก  - 
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                 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

 - อาจารย 
- นักศึกษา 

 ผูใชบริการมารับแบบฟอรม 
เพ่ือกรอกแบบฟอรมใบคําขอ
ใชสถานท่ี   

2 นาที/เรื่อง แบบฟอรมคําขอใช
สถานท่ี 

 
 

1 
 

เจาหนาท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 และยื่นแบบฟอรมแกหัวหนา/ 
เจาหนาท่ีแผนกอาคารสถานท่ี
เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอย
นําแบบฟอรมยื่นแกหัวหนา/
เจาหนาท่ีแผนกอาคารสถานท่ี
หัวหนา/เจาหนาท่ีแผนกอาคาร
สถานท่ี ตรวจสอบขอมูล 

1 นาที/เรื่อง แบบฟอรมคําขอใช
สถานท่ี 
 

 
2 
 
 

หัวหนา/
เจาหนาท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 
 
 
 

-อนุมัติ 
-  หั ว ห น า อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี  
พิ จ า ร ณา อ นุมั ติ ก า ร ให ใ ช
บริการ 
- เจาหนาท่ีกรอกแบบฟอรม
อนุญาตใหใชสถานท่ี 
-ไมอนุมัติ 
-เจาหนาท่ีแจงสาเหตุการไม
อนุมัติการขอใชสถานท่ี 
 

3 นาที/เรื่อง 
 

แบบฟอรมคําขอใช
สถานท่ี 

 

 
3 

- อาจารย 
- เจาหนาท่ี 
- นักศึกษา 

 
 
 
 

อาจารย/ เจาหนาท่ี/ นักศึกษา 
รับใบอนุญาตการใชสถานท่ี
เพ่ือนําไปใช 

1 นาที/เรื่อง 
 
 

แบบฟอรมคําขอใช
สถานท่ี 

 

 - อาจารย 
- เจาหนาท่ี 
- นักศึกษา 

 อาจารย/เจาหนาท่ี/นักศึกษา 
กรอกแบบประเมินความพึง
พอใจตอการใหบริการแผนก
อาคารสถานท่ี 

2 นาที/เรื่อง 
 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

      

เร่ิมตน 

 

ยื่นแบบฟอรมใบคําขอใชสถานทีแ่ละกรอก
ขอมูลในแบบฟอรม 

พิจารณา 

อนุมัติ 

แจงสาเหตุ
สถานที 

ไมอนุมัติ 

1 

กรอกแบบประเมิน 

รับแบบฟอรม/ตรวจสอบขอมูล 

เจาหนาที่กรอก
แบบฟอรม และจด

บันทึก 

รับใบขอใชบริการ 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

4 หัวหนา/
เจาหนาท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 เจาหนาท่ีแผนกอาคารสถานท่ี
ดําเนินการสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
และปรับปรุงการใหบริการใหดี
ข้ึน 

5 นาที/
เรื่อง 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

   
 
 

   

 
    

สรุปและปรับปรุงการใหบริการ 

 

1 

สิน้สดุ 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขอใชบริการปรับปรุง/ซอมแซม 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.007 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย: นางสาวจิราพรรณ อนุสร
ศักด์ิ/นายอติชาต  จันทรคํา  
/นายชนกาล สดชื่น 
ควบคุมโดย: หวัหนางาน 
อนุมัติโดย: ผูอาํนวยการ แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณ และสถานท่ีทางการศึกษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานเปนไปตามผูขอใชบริการอยางสมบูรณ 
2. เพ่ือใหการดําเนินการของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละขอผิดพลาดในการจดัทําแผน (ไมเกินรอยละ 3) 

ขอบเขตงาน  1. รับแจงการขอใชบริการปรับปรุง ซอมแซม 

2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ และสถานท่ีท่ีรับแจง 

3. ประสานงานชางท่ีเก่ียวของกับงาน 

4. ดําเนินการอธิบายลักษณะงานตามท่ีไดรับแจงแกชางท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลการปรับปรุง ซอมแซม 
คําจํากัดความ  การปรับปรุงซอมแซม หมายถึง การทําใหอุปกรณสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ ไดแก โตะ เกาอ้ี ประตู 

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
อาคารและสวนประกอบฯ หมายถึง หองเรียน หองประชุม หองนํ้า ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท ระบบประปา ฯลฯ 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. น.ส.จิราพรรณ   อนุสรศักดิ์ ตําแหนง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา   ปฏิบัติหนาท่ี  อาคารสถานท่ี 
2. นายอติชาต   จันทรคํา ตําแหนง วิศวกรรม ปฏิบัติหนาท่ี  อาคารสถานท่ี 
3. นายชนกาล สดช่ืน ตําแหนง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี  อาคารสถานท่ี 

เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  1. บันทึกขอความ 

2. แบบฟอรมใบคําขอใชบริการ/แจงซอม 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 - อาจารย 
- เจาหนาท่ี 
- นักศึกษา 

 ผูใชบริการมารับแบบฟอรม
เพ่ือกรอกขอมูลคําขอใช
บริการ/แจงซอม 

2 นาที/
เรื่อง 

แบบฟอรมคําขอใช
บริการ/แจงซอม 

 

2 เจาหนาท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 - ตรวจสอบผูขอใชบริการสง
แบบฟอรมใหเจาหนาท่ี เพ่ือ
ตรวจสอบขอมูลระยะเวลา
ประกันของวัสดุหรืออุปกรณท่ี
แจงซอม 
- หมดระยะเวลาประกัน  
เจาหนาท่ีทําการซอมอุปกรณ
เอง 
-ในระยะเวลาประกัน  
เจาหนาท่ีสงใหแผนกพัสดุ
ดําเนินการตอไป 

10 นาที/
เรื่อง 

 

3 - แผนกพัสด ุ
- ผูอํานวยฯ 
- เจาหนาท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 
 

 ปฏิบัติ ในกรณีท่ีวัสดุอุปกรณ
ไมอยูในระยะประกัน  
- ได มีอุปกรณและอะไหลเพ่ือ
ทําการเปลี่ยนหรือซอมและ 
ปฏิบัติการซอมทันที 
 
- ไมได เจาหนาท่ีไมสามารถ
ซอมไดดําเนินการแจงพัสดุ
เพ่ือใหบริษัทดําเนินการซอม
ตอไป 
 - ซอม หากซอมไดจะ
ดําเนินการทําการซอมและ
สงคืน 
- ไมซอม วัสดุหรืออุปกรณน้ัน 
ทางบริษัทคํานวณและแจงกับ
พัสดุแลววาไมคุมกับคาซอม 
และจะทําสงวัสดหุรืออุปกรณ
กลับ  เพ่ือทําบันทึกขอความ
ขอพิจารณาอมมุัติการจัดซื้อจดั
จางจาก ผอ. อีกครั้ง 
 
 

2 นาที/
เรื่อง 

 

เร่ิมตน 

 

ตรวจสอบ 

หมดระยะเวลาประกัน 

ขอแบบฟอรมคําขอใชบริการ/แจงซอม
และกรอกขอมูล 

ในระยะเวลาประกัน 

ได 

ไมได 

อนมุตัิ 

ไมอนุมัติ 

1 

ดําเนินการ 

แผนกพัสดุ 

ซอม 

ไมซอม 

พิจารณา 

ดําเนินการ 

 

ปฏิบตั ิ

ซอ่ม 



      
 

 
 

21        มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

4 เจาหนาท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 เจาหนาท่ีแจงผูขอใชบริการ 5 นาที/
เรื่อง 

 

5 - อาจารย 
- เจาหนาท่ี 
- นักศึกษา 

 ผูขอใชบริการรับงานซอม
กลับ 

ข้ึนอยูกับ
งานท่ีแจง

ซอม 

แบบฟอรมคําขอใช
บริการ/แจงซอม 

6 - อาจารย 
- เจาหนาท่ี 
- นักศึกษา 

 
 
 
 

อาจารย/เจาหนาท่ี/นักศึกษา 
กรอกแบบประเมินความพึง
พอใจตอการใหบริการแผนก
อาคารสถานท่ี 

1 นาที/
เรื่อง 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

7 หัวหนา/
เจาหนาท่ี
แผนกอาคาร
สถานท่ี 

 เ จ า ห น า ท่ี แ ผ น ก อ า ค า ร
สถานท่ีดําเนินการสรุปแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอ
การใหบริการและปรับปรุง
การใหบริการใหดีข้ึน 

ข้ึนอยูกับ
จํานวน

การขอใช
บริการ
ท้ังหมด 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

      

1 

สรุปผลและปรับปรุงการใหบริการ 

แจง 

ส้ินสุด 

ประเมินการใชบริการ 

สงมอบงาน 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรักษาความปลอดภัย 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.008 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายอติชาต จันทรคํา/นายชน
กาล สดชื่น 
/นางสาวจิราพรรณ อนุสรศักด์ิ 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 
  

 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขตพ้ืนท่ี 
2. เพ่ือสอดสองดูแลและรักษาทรัพยสินของเขตพ้ืนท่ี 
3. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการรักษาความปลอดภัย 
4. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีเขามาติดตอราชการ 
5. เพ่ือใหการปฏิบัตหินาท่ีเปนไปตามนโยบายของเขตพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  - 
ขอบเขตงาน  1. การปฏิบัติหนาท่ีประจําจุด ชองทางเขา-ออก 

- อํานวยความสะดวกและตอนรับ ผูท่ีมาติดตอ จนสรางความประทับใจแกบุคคลท่ัวไปเกิดภาพลักษณท่ีดีงามแก
องคกร 

- ควบคุมการผานเขา-ออกของบุคคล/ยานพาหนะอยางมีประสิทธิภาพตามความมุงหมายในการรักษาความ
ปลอดภัยและการพิทักษประโยชนแกองคกร 

- สอบถามวามีติดตอผูใด ดวยเรื่องอะไร ใหเขาไปติดตอหรือไม 
2. การดูแลความเรียบรอยท่ัวไป 
           - เฝาระวังภัยตางๆอยางรัดกุม 
           - เขาระงับเหตุไดอยางทันทวงที อยางมีประสิทธิภาพ 
           - สอบถามหรือตรวจคนตอบุคคลตองสงสัยไดอยางมีศิลปะเหมาะสมกับเหตุการณ 
           - ควบคุมตอผูกระทําความผิดไดทันทวงทีตามความจําเปนในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
3. การตรวจตรายามวิกาล 
           - เดินตรวจตราท่ัวบริเวณ ครอบคลุมพ้ืนท่ีดวยความถ่ีเพียงพอ ตอการปองกันการเขามาประทุษรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินหนวยงาน 
           - เดินตรวจตราบริเวณสถานศึกษา เพ่ือปองกันบุคลากรและนักศึกษาลกัลอบเลนการพนัน และมั่วสุมยาเสพติด
หากพบการกระทําความผิดใหรีบแจงผูวาจางทราบทันที 
           - ตรวจสอบถานภาพทรัพยสินท่ีลอแหลม ตามรายการท่ีระบุไว 
4. การควบคุมการนําสิ่งของ เขา-ออก 
           - ตรวจสอบบุคคลยานพาหนะท่ีนําเขา-ออกจากหนวยงาน 
           - ตรวจสอบใบอนุญาต หรือใบผานจากผูมีอํานาจอนุญาต 
5. การดูแลสาธารณูปโภค  
           - สํารวจตรวจตราการใชนํ้า ใชไฟฟา และแสงสวางใหอยูในชวงเวลาและตามจุดท่ีกําหนดไว 
           - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณปอมยาม และบริเวณรักษาการณ 

คําจํากัดความ  1. พรบ.รักษาความปลอดภัย หมายถึง พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
2. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) คือ บุคคลท่ีจางมาเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับเขตพ้ืนท่ีฯ ท้ังเวลา
กลางวันและกลางคืน   
3. หนาท่ี หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัย เนนการดูแลรักษา ปองกันชีวิต ทรัพยสิน ประจํา
เขตพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรักษาความปลอดภัย 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.008 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย นายอติชาต จันทรคํา / 
นายชนกาล สดชื่น /นางสาวจิราพรรณ 
อนุสรศักด์ิ 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

  

 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  
 

1. นายอติชาต  จันทรคํา 
2. นายชนกาล    สดช่ืน 
3. นางสาวจิราพรรณ อนุสรศักดิ ์

เอกสารอางอิง - 
แบบฟอรมท่ีใช สมุดบันทึกเหตุการณประจําวัน 
เอกสารบันทึก - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

   
 

   

1 หัวหนาแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 

ค ว บ คุ ม แ ล ะ กํ า กั บ ดู แ ล
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
ใหปฏิบัติหนาท่ีบริเวณประตู
ทางเขา – ออก ท้ัง 2 ประตู 
และเดินตรวจตราภายในเขต
พ้ืนท่ีฯ 
 

 
 

24 ช่ัวโมง 

 

2 หัวหนาแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ว บ คุ ม แ ล ะ กํ า กั บ ดู แ ล
เจาหนาท่ีใหปฏิบัติหนาท่ีใน
การพิจารณาตรวจสอบ 
การเขา – ออก ของบุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
การจอดรถ ในเขตพ้ืนท่ีฯโดย
ตรวจสอบสติกเกอรเขา – ออก 
หนารถยนตท่ีเขา – ออก 
   - อนุญาตใหเขา – ออกได 
   - ไมอนุญาต หามเขา 
 

 
 
 
 
 

1 นาที 

 

 

3 

 

หัวหนาแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 

ควบคุ ม และต รวจสอบให
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
บัน ทึก เหตุ ก า รณ ท่ี เ กิ ด ข้ึน
ประจําวัน 
 

 

 
10 นาที 

 

4 หัวหนาแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 

ประเมินการใหบริการโดยการ
แจกแบบประเมิน 
    

ตลอดป
การศึกษา 

 

5 หัวหนาแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

สรุปผลการใหบริการ และ
ปรับปรุงการใหบริการใหดีข้ึน 

 
2 วัน 

 

   
 
 

 

 
  

กํากับ ดูแล ความปลอดภัยและเหตุการณ

ตางๆ ในเขตพื้นที่ฯ 

อนุญาต ไมอนุญาต 

หามเขา 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

ประเมินผลการใชบริการ 

พิจารณาตรวจสอบ

การเขา – ออก 

ลงบันทึกสมุดเหตุการณประจําวัน 

สรุปผลและปรับปรุงการ

ใหบริการ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกยานพาหนะ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดรถยนตราชการ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.009 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย :  นางสุนันท  สิงหดวง 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน  
อนุมัติโดย:  ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหการดําเนินการใหบริการยานพาหนะ ของแผนกยานพาหนะ งานบริหารงานท่ัวไป มรีะเบียบ ชัดเจน พนักงานขับ
รถยนตราชการ เจาหนาท่ี และบุคลากร สามารถใชเปนแนวปฏิบัตงิานอยางมีมาตรฐานเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละของจํานวนบันทึกขออนุมัตใิชยานพาหนะทีไดรบัการอนุมตัิ/ไมไดรับการอนุมตัิ รอยละ 80 
ขอบเขตงาน  ข้ันตอนการจัดรถยนตราชการไดครอบคลุมถึงข้ันตอนการขออนุมัติการใชรถยนตราชการ การบํารุงรักษา  การเก็บรักษา

รถยนตราชการ แกผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีของเขตพ้ืนท่ีฯ 
คําจํากัดความ  รถยนตราชการสวนกลาง หมายความวา รถยนตท่ีจดัไวใชในงานของทางราชการ ใชในกิจการอันเปนสวนรวมของทาง

ราชการ 
ขอใชรถยนตราชการ หมายความวา การขอใชรถยนตท่ีหนวยงานราชการจัดไว เพ่ือใชในกิจการอันเปนสวนรวมของ
หนวยงานทางราชการ การขอใชรถยนตราชการตองปฏิบัตติามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 
การดูแลรถยนตราชการ หมายความวา การตรวจสอบ ดูแลรถยนตราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบใหอยูในสภาพพรอม
ใชงาน การตรวจสอบ ซอมบํารุงประจําป ท้ังดูแลสมรรถภาพของรถยนต และการดูแลความสะอาดของรถยนต 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  
 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ  พิจารณาอนุมัต/ิไมอนุมัติการใชยานพาหนะถ  พิจารณาอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย
สําหรับใชในการจดัซื้อจัดจาง/ซอมบํารุงรถยนตราชการ 
หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป   พิจารณาตรวจสอบในการอนุมตัิการใหบริการยานพาหนะ 
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา   จัดรถยนตราชการและพนักงานขับรถใหแกผูขอใชยานพาหนะใหเหมาะสมกับจํานวนผูใช และ
สถานท่ีไปราชการ  ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง/ซอมบํารุงรถยนตราชการ  ดําเนินการจัดซื้อจดัจางวัสดุสิน้เปลืองและ
ครุภณัฑของแผนกยานพาหนะ  ดาํเนินการเบิกจายอุปกรณทําความสะอาดรถยนตราชการ 
พนักงานขับรถ  ปฏิบัติหนาท่ีในขับรถยนตราชการและทําความสะอาดรถยนตราชการ  คอยตรวจเช็คสภาพรถราชการ 

เอกสารอางอิง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2530 (ฉบับท่ี2) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี3) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2538 (ฉบับท่ี4) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2541 (ฉบับท่ี5) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2545  (ฉบับท่ี6)   
พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ .2522 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค0409.6/ว349 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2548 เรื่อง ซอมความเขาใจเก่ียวกับการเบิกจายคาใชจาย
ในการประกันภัยรถราชการ 
หนังสือกรมการขนสงทางบก ท่ี คค 0408/ว 128 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง พระราชบัญญัตริถยนต (ฉบับท่ี 16) 
พ.ศ. 2556 ปรับปรุงประเภทของหนวยงานราชการท่ีไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีประจําปและนิรโทษกรรม
คาธรรมเนียมและภาษีประจําปคางชําระของหนวยงานราชการ 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดรถยนตราชการ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.009 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย :  นางสุนันท  สิงหดวง 
ควบคุมโดย :  หวัหนางาน 
อนุมัติโดย :  ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

แบบฟอรมท่ีใช  แบบฟอรมบันทึกขออนุมัติใชยานพาหนะ 
           เอกสารประกอบการแนบใชขออนุมัติใชยานพาหนะ  ประกอบดวย  หนังสือราชการตนเรื่อง      
บันทึกขอความขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการ  บันทึกขออนุมัติการใชรถยนตราชการสําหรับพานักศึกษาไปดูงานนอก
สถานศึกษา หรือพานักศึกษาไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี 

แบบฟอรมบันทึกการใชรถ 
แบบฟอรมเกณฑการใชสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงรถราชการ 
แบบฟอรมตารางบันทึกการใชรถสําหรับกรอกขอมูลของแผนกยานพาหนะใหพนักงานทราบ 
แบบฟอรมบันทึกขออนุมัติใชยานพาหนะ 
แบบฟอรมตารางบันทึกการใชรถสําหรับกรอกขอมูลของแผนกยานพาหนะใหพนักงานทราบ 
แบบฟอฺรมใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง/ซอมบํารุงรถยนตราชการ 

เอกสารบันทึก  บันทึกขออนุมัติใชยานพาหนะ 
ตารางบันทึกการใชรถประจําวัน 
บันทึกการใชรถยนตราชการของแตละคัน 
ตารางเกณฑการใชสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงรถราชการแตละคัน 
แบบฟอฺรมใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง/แจงซอมบํารุงรถราชการ 
ใบแจงซอมของรถแตละคัน 
บันทึกขอตอทะเบียนรถยนตราชการโดยยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมและภาษีประจําปฯ 
สําเนาพรบ.รถราชการ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  

(Flowchart) 
ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ี 
แผนก 
ยานพาหนะ 

 ผูใชบริการกรอกใบขอใชบริการ 1 นาที ตนเรื่อง 

2 เจาหนาท่ี 
แผนก 
ยานพาหนะ 

 ตรวจสอบขอมูลในใบขออนุมัติใช
รถยนตราชการพรอมเอกสารแนบ 
เชน บันทึกขออนุมัติไปราชการ  
และตนเรื่องท่ีเชิญไปราชการ 

5 นาที ตนเรื่อง 
บันทึกขออนุญาต

ไปราชการ 

3 หัวหนางาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 
 
                              

รวบรวมเอกสารการขออนุมัติใช
รถยนตราชการนําเสนอหัวหนา
งานบริหารงานท่ัวไปพิจารณากอน
เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารตอไป 

1 วัน  

4 ผูอํานวยการ
สํานักงาน    
เขตพ้ืนท่ีฯ 

 
 
 
 
 
                       

รวบรวมเอกสารท่ีผานการ
พิจารณาจากหัวหนางาน
บริหารงานท่ัวไป เสนอตอให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ 
พิจารณา 

- อนุมัต ิ
-  ไมอนุมัต ิ
ไมอนุมัตสิงเรื่องกลบัใหเจาของ
เรื่องดําเนินการตอไป  

1-2 วัน  

5 เจาหนาท่ี 
แผนก 
ยานพาหนะ 

 เรื่องอนุมัติแลว ดําเนินการจัด
รถยนตราชการพรอมพนักงานขับ
รถ และแจงผลขอใชรถราชการแก
ผูขอใชบริการ 

5 นาที  

6 เจาหนาท่ี 
แผนก 
ยานพาหนะ 

 รวบรวมจดัเก็บบันทึกขอใช
พาหนะเรยีงตามวันจดัเก็บเปน
เดือนๆ  เพ่ือเก็บไวสําหรับ
ตรวจสอบขอมลูการใชรถยนต  
และใชเปนเอกสารแนบขอเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ใหสําหรับผูขอใชยานพาหนะ 

10 นาที  

7 เจาหนาท่ี 
แผนก 
ยานพาหนะ 

 เก็บรวบรวมความพึงพอใจสรุปผล
การขอใชบริการ 

15 นาที  

      

เร่ิมตน 

ตรวจสอบ 

สรุปผลและปรับปรุงการใหบริการ 

ส้ินสุด 

พิจารณา 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

จัดเก็บบันทึกขอใชพาหนะ 

จัดรถยนตราชการ 

รับใบขออนุมัติใชรถยนตราชการ 

นาํเสนอ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกประกันคุณภาพ 
 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การประกันคณุภาพ 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.010 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวธนิญา ลือเศษไพบูลย 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 
  

 
 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกท่ีไดกําหนดไว 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  ผลจากการตรวจประเมินคณุภาพของหนวยงานไมต่ํากวา 3.00 คะแนน 
ขอบเขตงาน  1. จัดทําแผนการทําเนินงานการประกันคุณภาพ 

2. ช้ีแจงเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบ กําหนดเปาหมาย และผูรับผิดชอบ 
3. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ดําเนินงานจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับงานประกันคุณภาพทุกเดือน 
4. ติดตามผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบ 
6. เตรียมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ เตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูตรวจประเมิน 
7. เตรียมประสานงานกับทีมคณะกรรมการประกันคุณภาพ รายงานผลการตรวจประเมินตอมหาวิทยาลัย 
8. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมตรวจประเมินเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพในรอบปการศึกษาถัดไป/ตั้งงบประมาณเพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพ 
คําจํากัดความ  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏบัิติภารกิจหลกัอยางเปนระบบตามแบบแผนท่ีกําหนด

ไวโดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีวัดระบบและกระบวนการผลติ ผลผลติ
และผลลัพธของการจัดการศึกษา 
การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การนําแผนสูการปฏิบัติเปนการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนไปดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย 
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน หรือกําหนดวิธีการดําเนินงานใหเกิดผลดี
ยิ่งข้ึน 
การสรุปผลการดําเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหทราบถึงผลผลิตและผลลัพธเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพหรือไม 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปแบบของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธี
อ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสมัพันธ
เช่ือมโยงกัน 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การประกันคณุภาพ 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งท.010 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 
 
แกไขครั้งท่ี: 

(ถามี) 
 

 
เขียนโดย : นางสาวธนิญา ลือวิเศษไพบูลย 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 
  

 

คําจํากัดความ (ตอ) กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูไดโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการหนวยงาน
หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  
กรรมการตรวจประเมิน หมายถึง กรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ท่ีมีผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 
รายงานการประเมนิตนเอง หมายถึง รายงานสัมฤทธ์ิผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัด 
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีขอมูลท้ังหมด 
ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร สวนสําคัญของหนวยงาน ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
หนวยงาน จุดออนจุดแข็ง ตารางวิเคราะหคุณภาพการประเมินระดับหนวยงาน  รายการหลักฐาน เกณฑการประเมิน 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี ผูจัดเก็บขอมูลและผูรายงานผลการดําเนินงาน 
SOP คือ เอกสารท่ีแนะนําวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ เพ่ือใหหนวยงานมีการปฏิบัติงานอยางถูกตองและมีทิศทางเดียวกัน
ท้ังหมด โดยระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาไดตามความเหมาะสมของแตละแผนก 
เพ่ือใหเกิดผลจริงท่ีปฏิบัติได 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  
 

ผูอํานวยการ : พิจารณาเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานดานประกันคุณภาพ 
เจาหนาท่ีแผนกประกันคุณภาพ : ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ : วางแผน กําหนดนโยบาย กํากับติดตาม แกไขและปรับปรุง งานดานประกันคณุภาพ 
ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : รับผิดชอบงานตามตัวช้ีวัดตลอดจนจัดเก็บรวบรวมเอกสารและตอบสัมภาษณผูตรวจประเมิน 

เอกสารอางอิง  1. กฎกระทรวงการประกันคณุภาพ พ.ศ. 2561 
2. ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวทางการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพ 

แบบฟอรมท่ีใช  1. แบบฟอรมกําหนดผูกํากับติดตามและผูรับผิดตามตัวช้ีวัด/แบบฟอรมกําหนดเปาหมาย 
2. แบบติดตามรายงานผลการดําเนินงาน 
3. ปฏิทินการดําเนินงาน/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
4. เอกสารเก่ียวกับ ประชุม/อบรม/โครงการ 
5. แบบฟอรมรายช่ือผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
6. แบบฟอรมรายงานภาคสนาม 
7. แบบฟอรมรายงานผูการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

เอกสารบันทึก  

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
รายงานผลการตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน 

แผนกประกัน
คุณภาพ 

หองเอกสารแผนก
ประกันคณุภาพ 

5 ป เรียงตาม 
ปการการศึกษา 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - นําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการในปท่ีผานมา
พิจารณาวามีการเปลี่ยนแปลง
ในสวนใดบาง 
- พิจารณาบุคลากรท่ีจะเขา
มารวมเปนคณะกรรมการโดย
พิจารณาจากโครงสราง
หนวยงาน ตัวบงช้ีท่ีเก่ียวของ 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือเสนอตอ
ผูอํานวยการพิจารณาลงนาม 
- จัดทําสําเนาคาํสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 
- จัดสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการโดยลงนามใน
แบบรับทราบคําสั่งภายหลัง
การรับสําเนาคําสั่ง 

1-2 วัน คําสั่ง 

2 คณะกรรม 
การงาน
ประกัน
คุณภาพ 

 รวมกันจัดทํารางแผนประกัน
คุณภาพประจําป ท้ังน้ี แผน
ประกันคณุภาพประกอบดวย 
กิจกรรม/ระยะเวลา/
ผูรับผิดชอบ เพ่ือใหไดแผนงาน
ประจําป  

1-2 ช่ัวโมง รายงานการ
ประชุม 

3 ผูอํานวยการ  ผูอํานวยการพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนประกัน
คุณภาพประจําป 
- หากเห็นชอบลงนามในแผน
ประกันคณุภาพประจําป 
- หากไมเห็นชอบทําใหม 

20 นาที  

      
1 

จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการและแจงเวียน 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํารางแผนการ

ประกันคุณภาพประจําป 

พิจารณา 

ไมลงนาม 

ลงนาม 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

4 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - จัดทําหนังสือแจงเวียนแผน
ประกันคณุภาพประจําปเสนอ
ผูอํานวยการลงนาม 
- จัดทําสําเนาหนังสือแจงเวียน
และแผนประกันคณุภาพ
ประจําป 
- จัดสงหนังสือแจงเวียนและ
แผนประกันคุณภาพประจําป
ใหกับผูเก่ียวของพรอมใหลง
นามรับเอกสารเปนหลักฐาน 
และนําเผยแพรบนเว็บไซต 

30 นาที แผนประกัน
คุณภาพ 

5 
 

บุคลากรของ
สํานักงานฯ 

 - ผูรับผดิชอบดําเนินการตาม
แผนประกันคุณภาพประจําป 
- รวบรวมเอกสารหลักฐานจาก
การดําเนินงานจดัเก็บไวใหเปน
ระบบ 
- จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามรายไตรมาสให
แผนกประกันคณุภาพ 
- กรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม
เปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว 
ผูรับผิดชอบจะตองดาํเนินการ
วิเคราะหหาสาเหตุแนว
ทางการแกไขและปองกัน 
เสนอแผนกประกันคณุภาพ 

ตลอดป
การศึกษา 

 

 
 

   
 
 

  

1 

แจงเวียนแผนประกันคุณภาพประจําป 

ดําเนินการตามแผนประกันคุณภาพประจําป 

2 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

6 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ/
ผูอํานวยการ 

 จัดทํารายละเอียดเอกสาร
ประกันคุณภาพโดยศึกษา
เกณฑการประเมินในแตละตัว
บงชี้โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- รายการหลักฐาน 
- ผูรับผดิชอบรายการหลักฐาน 
- กรอบระยะเวลาของรายการ
หลักฐาน  
จัดทําแผนการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 
- ตัวบงช้ีท่ีตองรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
- ผูรับผดิชอบตัวบงช้ี 
- ระยะเวลาในการรายงานผล
การดําเนินงาน 
จัดทําหนังสือแจงเวียน
เอกสารประกันคุณภาพ และ
เสนอผูอํานวยการลงนาม 
- จัดทําสําเนาหนังสือแจงเวียน
รายละเอียดเอกสารประกัน
คุณภาพและแผนรายงานผล
การดําเนินงาน 
- แจงเวียนรายละเอียดเอกสาร
ประกันคณุภาพและแผน
รายงานผลการดําเนินงานให
ผูเก่ียวของโดยใหลงนามรบั
เอกสารไวเปนหลักฐาน 

ตลอดป
การศึกษา 

 

 
 

     

2 

วางแผนรวบรวมเอกสารประกันคุณภาพ 

3 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

7 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - ศึกษารายละเอียดเอกสาร
ประกันคณุภาพและแผนการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
- จัดทําเอกสารประกัน
คุณภาพใหสอดคลองกับงาน
จริงท้ังน้ีจะตองเปนเอกสารท่ี
เกิดจากการทํางานปกติและ
เปนปจจุบัน 
- จัดเก็บเอกสารโดยมีการให
รหัสเอกสารท่ีสอดคลองกับท่ี
แผนกประกันคณุภาพกําหนด
โดยจดัเก็บเอกสารเรียงตาม
รหัสเอกสารและวันท่ีของ
เอกสาร 
- รวบรวมเอกสารท่ีจัดเก็บเพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
ระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว 
- ตรวจสอบการจัดสงเอกสาร
ประกันคณุภาพวาเปนไปตาม
แผนการรายงานผลการ
ดําเนินงานหรือไม 
- กรณีท่ีแผนก/งานไมจดัสง
เอกสารตามกรอบระยะเวลาท่ี
กําหนดใหติดตามใหจดัสง 
- รวบรวมเอกสารตาม
รายละเอียดเอกสารประกัน
คุณภาพท่ีไดกําหนดไวโดย
จัดเรยีงเอกสารตามรหัส
เอกสารหลักฐานตามตัวบงช้ี 

ตลอดป
การศึกษา 

 

 
 

     

3 

จัดทํา จัดเก็บ และรวบรวมเอกสารการประกัน

คุณภาพ 

4 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

8 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - จัดอบรมใหความรูแก
บุคลากรเพ่ือใหเขาใจวิธีการ
จัดทํารางานการประเมิน
ตนเอง  
- มอบหมายใหผูรับผดิชอบ
ตามตัวบงช้ีนําหลักฐานท่ีได
ตรวจสอบแลวไปเขียนเปน
รายงานประเมินตนเอง 
- รวบรวมรายงานการประเมิน
ตนเองตามตัวบงช้ีท่ี
ผูรับผิดชอบไดจัดทํา 
- ประชุมกับผูรบัผิดชอบตัว
บงช้ีเพ่ือทบทวนผลการ
ดําเนินงานท่ีผูรบัผิดชอบได
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองในสวนของรายละเอียด
ผลการดําเนินงานกับรายการ
หลักฐาน 
- กรณีท่ีการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองกับรายงาน
หลักฐานถูกตองและสอดคลอง
กันตลอดจนเน้ือหาท่ีเขียนผล
การดําเนินงานสามารถสื่อให
ผูอานรายงานผลการ
ดําเนินงานแลวรวบรวมจดัเก็บ
และบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรวาไดผานการตรวจสอบ
แลว 

10 วัน รายงานการประเมิน
ตนเอง 

 
 

     

4 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

5 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

8 (ตอ2) 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - กรณีท่ีการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองกับรายงาน
หลักฐานไมถูกตองหรือไม
สอดคลองกับหลักฐานหรือการ
เขียนผลการดาํเนินงานไมสื่อ
ใหผูอานรายงานผลการ
ดําเนินงานเขาใจหรือรับรูถึงผล
การดําเนินงานใหแผนก
ประกันคณุภาพและ
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีรวมกัน
ปรับแกไขใหถูกตอง/
สอดคลองหรือสื่อใหเห็นถึงผล
การดําเนินงานกอนแลวจึง
รวบรวมจดัเก็บและบันทึกเปน
ลายลักษณอักษรวาไดผานการ
ตรวจสอบแลว 
แผนกประกันคณุภาพจัดทํา
เลมรายงานการประเมินตนเอง
ประกอบดวย 
- คํานํา เปนสวนท่ีอธิบายถึง
รายละเอียดวารายงานการ
ประเมินตนเองทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคอะไร มี
รายละเอียดอะไรบางใน
รายงานพอสังเขปและกลาว
ขอบคุณผูเก่ียวขอท่ีใหความ
รวมมือในการจดัทําและเสนอ
ใหผูอํานวยการลงนาม ซึ่งคํา
นําน้ีจะทําหลังสุดเมื่อทุกสวน
ของรายงานเรียบรอยแลว 

  

 
 

     

5 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

6 



      
 

 
 

35      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

8 (ตอ3) 
 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - บทสรุปผูบริหารในสวนน้ีจะ
อธิบายถึงประวัติของ
หนวยงานพอสังเขป สรุปผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีวา
ผลการประเมินเปนอยางไร ได
คะแนนเทาไหรและไดระดับ
คุณภาพอะไรในแตละตัวบงช้ี
และสรุปจดุเดนและจดุท่ีควร
พัฒนาในมุมมองของ
ผูปฏิบัติงาน ท้ังน้ีบทสรปุ
ผูบริหารจะจดัทําภายหลังทํา
บทท่ี 1 – 3 เรียบรอยแลว 
- บทท่ี 1 สวนนํา 
ประกอบดวยช่ือหนวยงานท่ีตั้ง
และประวัติความเปนมาของ
หนวยงาน, ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
องคกร สมรรถนะหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงคและตัวช้ีวัดของ
หนวยงาน, โครงสรางของ
หนวยงาน, ขอมูลพ้ืนฐานดาน
บุคลากร, ขอมลูพ้ืนฐานดาน
งบประมาณ อาคารสถานท่ี
และทรัพยากรอ่ืน, อัตลักษณ
และเอกลักษณ ผลการ
ดําเนินงานการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินปท่ีผานมา 

  

 
 

     

6 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

7 



      
 

 
 

36      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

8 (ตอ4) 
 
 

บุคลากร/
แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - บทท่ี 2 สวนสําคัญผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในบทท่ี 
2 น้ีจะนําผลการดําเนินงานท่ี
ผานการประชุมรวมกับ
ผูรับผิดชอบ แลวมาจดัทําเขา
แบบฟอรมท่ีสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
กําหนดไว 
- บทท่ี 3 สรุปผลการ
ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพโดยเปนการนําผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีมาทํา
การวิเคราะหผลการประเมิน
ตนเองเปนภาพรวมและสรุป
จุดเดนและจดุท่ีควรพัฒนาราย
องคประกอบ 
- รวบรวมรายงานการประเมิน
ตนเองพรอมรายการหลักฐาน
ตาง ๆ จัดเก็บในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการเพ่ือประชุม
พิจารณารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอผูอํานวนการลง
นาม 
- จัดสงหนังสือเชิญประชุมและ
แผนซีดไีฟลรายงานการ
ประเมินตนเองให
คณะกรรมการกอนการประชุม
อยางนอย 7 วัน 

  

 
 

     

7 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

8 



      
 

 
 

37      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

9 
 

คณะกรรมา
กรประกัน
คุณภาพ 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกตองของรายงาน
ประเมินตนเอง 
- หากถูกตองรวบรวมจัดทํา
ตนฉบับเสนอผูอํานวยการลง
นามในคํานําและจัดทําหนังสือ
สงเลมรายงานการประเมิน
ตนเองใหสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
- หากไมถูกตองใหผูรบัผิดชอบ
ตัวบงช้ีรวมกับแผนกประกัน
คุณภาพปรับแกรวมกัน 

1 ช่ัวโมง  

10 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - ตรวจสอบบัญชีรายช่ือ
ประธานผูตรวจประเมินและ
กรรมการประเมินจาก
ฐานขอมูลผูประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
- คัดเลือกประธานและ
กรรมการประเมินรวมกับ
ผูอํานวยการพรอมกําหนดวัน
ประเมินคราวๆ ตามปฏิทิน
การตรวจประเมินท่ี
มหาวิทยาลยักําหนด 

1 ช่ัวโมง  

 
 

     

8 

ตรวจสอบ 

ครบถวน/ถกูตอง 

ไมครบถวน/ไมถูกตอง 

9 

เสนอรายชื่อผูประเมินและวันประเมินคุณภาพไป

ยังมหาวิทยาลัย 



      
 

 
 

38      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

10  
(ตอ2) 

 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - โทรศัพทประสานการตรวจ
ประเมินกับประธาน
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพโดยแจงรายละเอียด
ขอมูลหนวยงานเบ้ืองตนแนว
การตรวจและวันท่ีประเมินท่ี
กําหนดไวคราวๆ หากประธาน
ประเมินปฏิเสธใหประสาน
ประธานในลําดับถัดมาจนกวา
จะไดประธานประเมิน ท้ังน้ี
กําหนดวันท่ีประเมินอาจ
ปรับเปลีย่นตามความสะดวก
ของประธานประเมินแตตองไม
เกิดปฏิทินการตรวจประเมินท่ี
มหาวิทยาลยักําหนดไว 
- โทรศัพทประสาน
คณะกรรมการประเมินโดยแจง
รายละเอียดขอมูลหนวยงาน
เบ้ืองตน แนวทางการตรวจ
และวันท่ีประเมินตลอดจนผูท่ี
จะมาเปนประธานประเมินให
ทราบ ท้ังน้ีประสาน
คณะกรรมการประเมิน
ตามลาํดับท่ีคัดเลือกไวจนกวา
จะไดกรรมการประเมิน
ตามลาํดับท่ีคัดเลือกไวจนกวา
จะไดกรรมการครบตามจํานวน
ท่ีตองการ 

  

 
 

     

9 

เสนอรายชื่อผูประเมินและวันประเมินคุณภาพไป

ยังมหาวิทยาลัย 

10 



      
 

 
 

39      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน 
 (Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

10  
(ตอ3) 

 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - จัดทําหนังสือแจง
รายละเอียดเก่ียวกับการ
ประเมินใหสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเสนอ
ผูอํานวยการลงนามโดย
รายละเอียดท่ีตองแจง
ประกอบดวย รายนาม
ประธานผูประเมินคณุภาพ
รายนามกรรมการประเมิน
คุณภาพ วันท่ีจะทําการ
ประเมินคุณภาพ 
- จัดสงหนังสือแจงรายละเอียด
เก่ียวกับการประเมินสํานักงาน
ประกันคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั 

  

11 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - รับคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพและกําหนดประเมิน
คุณภาพจากมหาวิทยาลัย 
- จัดทําหนังสือเชิญประธาน
และกรรมการการประเมิน
คุณภาพประจําปเสนอตอ
ผูอํานวยการลงนาม 
- จัดทําสําเนารายงานประเมิน
ตนเอง 
- จัดสงหนังสือเชิญพรอม
รายงานการประเมินตนเอง 
กําหนดการใหประธานและ
คณะกรรมการการประเมิน 

10 นาที  

 
 

     

10 

เสนอรายชื่อผูประเมินและวันประเมินคุณภาพไป

ยังมหาวิทยาลัย 

รับคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในและกําหนดการประเมินคุณภาพ 

11 



      
 

 
 

40      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 

 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

12 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ/
บุคลากร 

 - จัดทําหนังสือเชิญบุคลากร
เขาประชุมเพ่ือเตรยีมวันการ
ประเมินเสนอตอผูอํานวยการ
ลงนาม 
- จัดทําสําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมแจงเวียนใหบุคลากร
ทุกคนเขารวมประชุม 
- ประชุมเตรียมการรับประเมิน
คุณภาพโดย  
- มอบหมายใหผูรับผดิชอบแต
ละตัวบงช้ีจัดเตรยีมเอกสาร
และเตรียมตอบคําถามกับผู
ประเมินคุณภาพ 
- มอบหมายบุคลากรในการ
จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ/
โสตทัศนูปกรณในการรับการ
ตรวจประเมิน 
- มอบหมายบุคลากรในการ
จัดเตรียมอาหารวาง อาหาร
กลางวันและเครื่องดื่มตาง ๆ  
- มอบหมายบุคลากรในการ
จัดเตรียมสถานท่ีตาง ๆ ท่ี
ผูตรวจประเมินตองการตรวจ
เยี่ยม 
- มอบหมายบุคลากรในการ
จัดเตรียมยานพาหนะในการ
รับสงผูประเมิน 
- มอบหมายบุคลากรเก่ียวกับ
พิธีกรเปด-ปด และวีดีทัศนผล
การดําเนินงานท่ีผานมา 

1-2 
ช่ัวโมง 

 

 
 

     

11 

ประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณภาพ 

12 



      
 

 
 

41      มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      
 

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

13 
 

ผูอํานวยการ
/หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ/
บุคลากร 

 - บุคลากรท่ีรับมอบหมาย
จัดเตรียมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยประสานกับแผนก
ประกันคณุภาพ 
- แผนกประกันคณุภาพ
ตรวจสอบความเรียบรอยของ
การเตรียมการรับการประเมิน
คุณภาพกอนวันตรวจประเมิน
อยางนอย 3 วัน 
- แผนกประกันคณุภาพ
จัดเตรียมเอกสารการนําเสนอ
ผลการประเมินตนเองประจาํป
พรอมประวัติความเปนมาใหผู
ประเมินรับทราบ เมื่อจัดทํา
เรียบรอยแลวใหมอบและช้ีแจง
ใหกับผูอํานวยการเพ่ือเตรยีม
นําเสนอในวันตรวจประเมิน 
ท้ังน้ีผูอํานวยการอาจมีการ
ปรับเปลีย่นใหการนําเสนอตอ
ผูประเมินไดตามความ
เหมาะสม 
- เตรียมคูมือ, เลม SAR, 
บันทึกภาคสนาม, ไฟลตรวจ
ประเมิน, ไฟลรายงานผลการ
ตรวจประเมิน 
- แฟมรายการหลักฐาน 
- คํากลาวเปด-ปด การตรวจ 
- ใบเสร็จรับงานผูตรวจ 
- วิดิทัศนเปดงาน 

1-2 วัน  

 
 

     

12 

เตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

13 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 

     

14 
 

ผูอํานวยการ
/หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ/
บุคลากร 

 - ผูอํานวยการกลาวตอนรับ
คณะผูประเมินคณุภาพ 
นําเสนอประวัติและภาพรวม
ผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
- ประธานคณะกรรมการ
แนะนําผูประเมินช้ีแจง
กําหนดการประเมินและแนว
ทางการประเมินใหทราบ 
- การตอบขอซักถามระหวาง
ทีมผูประเมินและบุคลากรใน
ประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติม (ถามี) 
- ผูรับผดิชอบช้ีแจงผลการ
ดําเนินงานนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน รายการหลักฐาน
ใหคณะกรรมการประเมินและ
ตอบขอซักถามของผูประเมิน 
- นําผูประเมินเยีย่มชมสถานท่ี
ตาง ๆ หากผูประเมินตองการ 
- จัดเตรยีมบุคลากรเพ่ือเขารับ
การสัมภาษณตามท่ีผูประเมิน
ตองการ 
- ประธานและกรรมการ
ประเมินนําเสนอผลการ
ประเมิน 
- ทีมผูประเมินตอบขอซักถาม  
- ประธานกรรมการประเมิน
มอบผลการตรวจประเมิน
คุณภาพใหกับผูอํานวยการ 

1 วัน - SAR 
- บันทึกภาคสนาม 
- รายงานผลการตรวจ
ประเมิน 

 
 

     

13 

ประเมินคุณภาพภายใน 

14 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน  
(Flowchart) 

ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

    
 

  

15 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - แผนกประกันคณุภาพนําผล
การประเมินคณุภาพจาก
ผูอํานวยการมาพิจารณา
ปรับแกไขเลมรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหสอดคลองกับ
ผลการตรวจประเมินผล
คุณภาพภายใน 
- แผนกประกันคณุภาพนําเลม
รายงานการประเมินตนเอง
เสนอตอผูอํานวยการลงนามใน
คํานํา 

1 ช่ัวโมง  

16 
 

หน.แผนก
ประกัน
คุณภาพ 

 - จัดทําสําเนาเลมรายงานการ
ประเมินตนเอง และจัดทํา
สําเนาไฟลเลมรายงานการ
ประเมินตนเองลงบนแผน CD 
– จัดทําสําเนาผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
- นําไฟลแสกนรายการ
หลักฐานลงบนแผน CD 
- จัดทําหนังสือสงรายงานผล
การประเมินตนเองเสนอ
ผูอํานวยการลงนาม 
- นําเอกสารสงสํานักงาน
ประกันคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั  
- นําเลมรายงานการประเมิน
ตนเองมาสแกนและผลการ
ดําเนินงาน รายการหลักฐาน
เผยแพรบนเว็บไซตของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

1 วัน  

 
 

   
 
 

  

14 

นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง

รายงานการประเมินตนเอง 

รายงานผลการประเมินตอมหาวิทยาลัยและนํา

เผยแพรบนเว็บไซต 

ส้ินสุด 



 

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีจกัรพงษภวูนารถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพื้นทีจ่กัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรับสมัครนักศึกษาใหม 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.011 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายวิษณุ ลิขิตพงศธร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบข้ันตอนการรบัสมคัรนักศึกษาใหมและการจัดเก็บขอมลูเอกสารหลักฐานเปนไปอยางครบถวนถูกตอง      
และใหมีแนวปฏิบัติในการดําเนินงานท่ีเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละขอผิดพลาดในการดําเนินการ (ไมเกินรอยละ 3) 
ขอบเขตงาน  เปนการจัดทําข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษาใหมใหถูกตองและเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย                

มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค 
คําจํากัดความ  ผูสมัคร หมายความวา ผู ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยกําหนดใหสามารถสมัครเขา คัดเลือกใน

มหาวิทยาลัยได 
ผูผานการคัดเลือก หมายความวา ผูสมัครท่ีไดรับการประกาศรายช่ือวาผานการคัดเลือกจาก สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย      
ใหเขาศึกษาได 
การรับแบบโควตา หมายความวา ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ัน มัธยมศึกษา ปท่ี 6         
สายสามัญเทาน้ัน ไมรับเทียบเทา (กศน. / ปวช.) ซึ่งประเภทความสามารถทาง วิชาการมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 
(GPA) ไมต่ํากวา 2.50 และประเภทความสามารถพิเศษมีผลการ เรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไมต่ํากวา 2.00 
การรับตรงรวมกัน หมายความวา การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา สําหรับนักเรียนท่ัวไป โดยท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศ (ทปอ.) เปนหนวยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียน สามารถเลือกได 6 สาขาวิชา                
แบบเรียงลําดับ และมหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบกลางรวมกันในเวลา เดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑท่ีเปน
อิสระของตนเอง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี : ควบคุมและกํากับดูแลการรับสมคัรนักศึกษาใหม 
แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา : ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม 

เอกสารอางอิง  ประกาศมหาวิทยาลยัฯ 
แบบฟอรมท่ีใช  แบบฟอรมการรับสมัคร 
เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

เอกสารใบสมัคร แผนกทะเบียนและสถิติ
นักศึกษา 

หองแผนกทะเบียนและ
สถิตินักศึกษา 

5 ป เรียงตามปปฏิทิน
การศึกษา 
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ไมถูกตอง 

   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน ระยะเวลาการ เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

  

 

  

 

  

1 สวท. เขต

พ้ืนท่ีบางพระ 

 

 

สวท. ประกาศรับสมัครเรียนทาง  

เว็บไซต www.rmutto.ac.th 

 

1 วัน 
(ข้ันอยูกับ

ความเร็วของ
อินเทอรเน็ต) 

ประกาศรับสมัคร

เรียน 

2 ผูสมคัร    

 
ผู สมั ครกรอกขอมูลผ านทาง
เว็บไซต 
 

5 นาที 
(ข้ันอยูกับ

ความเร็วของ
อินเทอรเน็ต) 

 

3 ผูสมคัร  

 

ผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียมคา
รับสมัครผานธนาคาร/เคาทเตอร
เซอรวิส/การเงินเขตพ้ืนท่ีฯ 

ตามกําหนด 
ปฏิทินรับ

สมัคร 

 

4 ผูสมคัร/แผนก

ทะเบียน 

 

 

 

ผูสมัครสงหลักฐานการสมัครผาน
ระบบออนไลนใหแผนกทะเบียน
ตรวจสอบ 
 

ตามกําหนด 
ปฏิทินรับ

สมัคร 

ใบสมัคร/          
ใบแสดงผลการ
เรียน/หลักฐานการ
ชําระเงิน 

5 แผนกทะเบียน  
      ตรวจสอบ 

                          

                ถูกตอง 

แผนกทะเบียนตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของเอกสาร    
หากไมถูกตอง/ไมครบถวนตดิตอ
นักศึกษาเพ่ือสงเอกสารอีกครั้ง 

1 นาที 

 
ใบสมัคร/          
ใบแสดงผลการ
เรียน/หลักฐานการ
ชําระเงิน 

6 แผนกทะเบียน  

 

 

 

แผนกทะเบียนบันทึกขอมลูการ
รับสมคัรผานระบบฐานขอมูล 

30 นาที 
(ข้ันอยูกับ

ความเร็วของ
ระบบ

ฐานขอมูล) 

 

7 สวท. เขต

พ้ืนท่ีบางพระ 

 

 

สวท. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิ

สอบสัมภาษณผานทางเว็บไซต  

www.rmutto.ac.th 

 

1 วัน 
(ข้ันอยูกับ

ความเร็วของ
อินเทอรเน็ต) 

รายช่ือผูสมัคร 

8 แผนก

ทะเบียน/

คณะฯ 

 

 

แผนกทะเบียนสงแบบฟอรมและ
เอกสารการสอบสัมภาษณให
คณะฯ 

2 วัน แบบฟอรมการ

สอบสัมภาษณ/    

ใบสมัคร/           

ใบแสดงผลการ

เรียน 

 

 

     

เร่ิมตน 

1 

ประกาศรับสมัครเรียน 

กรอกขอมูลผานเว็บไซต 

 

ชําระคาธรรมเนียม 

สงหลักฐานการสมัครผานระบบ

ออนไลน 

 

ติดตอ

นักศึกษา 

บันทึกขอมูลผานระบบฐานขอมูล 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ 

 

สงแบบฟอรมและเอกสารการ

สอบสัมภาษณใหคณะฯ 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน 
 

ระยะเวลาการ เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

  

 

    

9 คณะฯ/แผนก

ทะเบียน 

 

  

 

 

 

คณะฯ ดําเนินการสอบสัมภาษณ
และสงผลการสอบสัมภาษณให
แผนกทะเบียน 

 

2 วัน แบบฟอรมการ

สอบสัมภาษณ/    

ใบสมัคร/           

ใบแสดงผลการ

เรียน 

10 แผนก

ทะเบียน/

สวท. 

 

 

แผนกทะเบียนบันทึกขอมลูลง
ระบบฐานขอมลูและสงผลการ
สอบสัมภาษณให สวท. 

30 นาที 
(ข้ันอยูกับ

ความเร็วของ
อินเทอรเน็ต) 

 

ผลการสอบ

สัมภาษณ 

11 สวท. เขต

พ้ืนท่ีบางพระ 

   

 
สวท. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขา

ศึกษาผานทางเว็บไซต  

www.rmutto.ac.th 

 

1 วัน 
(ข้ันอยูกับ

ความเร็วของ
อินเทอรเน็ต) 

รายช่ือผูมสีิทธ์ิเขา
ศึกษา 

   

 

 

   

1 

ส้ินสุด 

คณะฯ สอบสัมภาษณและสงผลการ

สอบสัมภาษณใหแผนกทะเบียน 

 

บันทึกขอมูลลงระบบและสงผลการ

สอบสัมภาษณให สวท. 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์

เขาศึกษา 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี   

จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ข้ันตอนการมอบตัวนักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.012 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายวิษณุ ลิขิตพงศธร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน  
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบข้ันตอนการมอบตัวนักศึกษาและการจัดเก็บขอมูลเอกสารหลักฐานเปนไปอยางครบถวนถูกตอง และใหมี
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานท่ีเปนไปในมาตรฐานเดยีวกัน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละขอผิดพลาดในการดําเนินการ (ไมเกินรอยละ 3) 
ขอบเขตงาน  เปนการจัดทําข้ันตอนการมอบตัวนักศึกษาใหถูกตองและเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามวัตถุประสงค 
คําจํากัดความ  การมอบตัวนักศึกษาใหม หมายความวา กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนใหกับผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในแตละปการศึกษาน้ันๆ  

โดยใหนักศึกษาอยูในความปกครองของมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาเขาไปศึกษาอยู        
เอกสารมอบตัว หมายความวา ขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวนักศึกษาท่ีนํามาสงใหมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดเก็บไวเปนฐานขอมูล
ประวัตินักศึกษา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี : ควบคุมและกํากับดูแลการมอบตัวนักศึกษา 
แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา : ดําเนินการรับมอบตัวนักศึกษา 

เอกสารอางอิง  ประกาศมหาวิทยาลยัฯ 
แบบฟอรมท่ีใช  ระเบียนประวัตินักศึกษา 
เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

ระเบียนประวัติ
นักศึกษา 

แผนกทะเบียนและสถิติ
นักศึกษา 

หองแผนกทะเบียนและ
สถิตินักศึกษา 

5 ป เรียงตามปปฏิทิน
การศึกษา 
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ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานการมอบตัว 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน ระยะเวลาการ เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

  
 

  
 
 

  

1 สวท. เขต

พ้ืนท่ีบางพระ 

 
 

สวท. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขา
ศึกษาตอผานเว็บไซต 
www.rmutto.ac.th 

1 วัน รายช่ือผูมสีิทธ์ิ
เขาศึกษาตอ 
 

2 นักศึกษา  
 

นักศึกษาตรวจสอบรายช่ือผาน
เว็บไซต www.rmutto.ac.th 
 
 

2 นาที รายช่ือผูมสีิทธ์ิ
เขาศึกษาตอ 

3 นักศึกษา  
 
 
 

นักศึกษาข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษาพรอมสงเอกสาร
หลักฐานการมอบตัวให
คณะกรรมการ 
 
 
 

5 นาที 1. ใบมอบตัว 
2. สําเนาวุฒิ
การศึกษา 
3. สําเนา
ทะเบียนบาน 
4. สําเนาบัตร
ประชาชน 
5. หลักฐานผู 
ปกครอง 
6. รูปถาย 

4 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการมอบตัวของ
นักศึกษาอยางละเอียด โดยดูจาก
ช่ือ-สกุล, วุฒิการศึกษา, วันท่ีจบ, 
อ่ืนๆ หากไมถูกตอง/ไมครบถวน
แจงนักศึกษาใหยื่นเอกสารอีกครั้ง 
 

2 นาที 

5 นักศึกษา/
แผนกทะเบียน 

 
 

นักศึกษาสงเอกสารหลักฐานการ
มอบตัวใหแผนกทะเบียน               
 
 

1 นาที 

6 นักศึกษา  
   
 
 

นักศึกษาลงช่ือในใบเซ็นช่ือตาม
สาขาวิชาเพ่ือไวเปนหลักฐานการ
ยื่นเอกสารมอบตัว 

30 วินาที  

   
 
 

   

เร่ิมตน 

ประกาศรายชือ่ 

ตรวจสอบรายชื่อ 

ลงชื่อ 

ส้ินสุด 

ขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษา 

สงเอกสารหลักฐาน 
การมอบตัว 

http://www.rmutto.ac.th/
http://www.rmutto.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

แผนกประมวลผลและระเบยีนนักศึกษา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ประมวลผลการศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.013 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.ขนิษฐา  เพชรสุวรรณ 
/น.ส.สุธิดา พันธสารคาม 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหการประมวลผลการศึกษาแตละภาคการศึกษาเปนไปดวยความถูกตอง และไมมีขอผิดพลาด 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละขอผิดพลาดของการดําเนินการพิจารณาขอสําเร็จการศึกษา (ไมเกินรอยละ 3) 
ขอบเขตงาน        -    อาจารยผูสอนประจําวิชาบันทึกผลการเรียน 

      -    รับใบรายงานผลการเรียนท่ีผานการพิจารณาผลการเรียนจากคณะ 
      -    ตรวจสอบความถูกตองของใบรายงานผลการเรียน 
      -    บันทึกผลการเรียนลงในระบบฐานขอมูล 
      -    ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล 
      -    ประกาศผลการศึกษาผานเว็บไซต 
      -    จัดเก็บใบรายงานผลการเรียน 

คําจํากัดความ  Control Code  หมายถึง  รหัสควบคุมการสงผลการเรียนในระบบ 
ระบบทะเบียนออนไลน  หมายถึง ระบบฐานขอมูลสวนตัว/ผลการเรียน/ผลการลงทะเบียน/อาจารยท่ีปรึกษา และขอมูล 
ตาง ๆ เก่ียวกับ นักศึกษา/อาจารย/เจาหนาท่ี สามารถเขาใชงานผานเว็บไซตทุกทีทุกเวลา 
ผลการศึกษา  หมายถึง  คะแนนสอบในแตละวิชาของนักศึกษา 

หนาท่ีควา
รับผิดชอบ  

1.  นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ 
2. นางสาวสุธิดา พันธสารคาม 

เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  1. ใบสงคาระดับคะแนนตัวอักษร 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 วิชาการคณะ
บริหาร/ศิลป
ศาสตร/แผนก
ประมวลผล 

 แผนกประมวลผลรับเกรดจาก
วิชาการคณะบริหาร/คณะศลิป
ศาสตร 

1 นาที ใบเกรดตาม
รายวิชาผูสอน 

2 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

  แผนกประมวลผลตรวจสอบ
ความถูกตอง ใบเกรด/รหัสวิชา/
ช่ือวิชา/ผูสอน/การลงนามให
ตรงกับใบปะหนาสงเกรดของ
แตละคณะ หากไมถูกตองสงคืน
วิชาการคณะเพ่ือแกไข 

5 นาที 1. ใบเกรดตาม
รายวิชา/
ผูสอน 
2.ใบปะหนา 

3 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 บันทึกเกรดลงระบบฐานขอมูล
ตามเอกสารท่ีวิชาการคณะสง
มาให 

2 นาที 
(ข้ึนอยูกับ
ความเร็ว

ของระบบ) 

ใบเกรดท่ี
ตรวจสอบ
เรียบรอยแลว 

4 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 แผนกประมวลผลตรวจสอบ
ค วาม ถู ก ต อ งข อ ง  Control 
code ท่ีอยูในใบเกรด หากไม
ถูกตองสงคืนให วิชาการคณะ
เพ่ือแกไขใหถูกตอง 

3 นาที 
 

 

5 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 เจ าห น าแผน กป ระมวลผล
จัด เก็บ ใบ เกรดต าม ราย ช่ือ
อาจารยแตละคณะ 

5 นาที  

 
 

     

รับเกรดจากคณะ 

ตรวจสอบ 

สงใบ

เกรดคืน

วิชาการ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

จัดเก็บใบเกรด 

ถูกตอง 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน 

บันทึกเกรดลงระบบ 

ตรวจสอบ 

ไมถูกตอง 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
(จากหนวยงานภายนอก) 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.014 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวขนิษฐา เพชร
สุวรรณ /นางสาวสุธิดา พันธสารคาม           
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

แกไขครั้งท่ี : 
)ถามี(  

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหหนวยงานภายนอกทราบถึงสถานะภาพดานการศึกษาของนักศึกษา 
2. เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบการทํางานของนักศึกษา 
3. เพ่ือดําเนินการยืนยันสถานภาพวุฒิการศึกษาเพ่ือใชเปนเกณฑในการอยางถูกตอง 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดของการดําเนินการพิจารณาขอสําเร็จการศึกษา (ไมเกินรอยละ 3 ) 
ขอบเขตงาน 

      -    รับหนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
      -    ตรวจสอบวันสําเรจ็การศกึษา 
      -    สงหนังสือแจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
      -    จัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับตรวจสอบคณุวุฒิ 

คําจํากัดความ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา หมายถึง  การตรวจสอบขอมูลวันสําเรจ็การศึกษา/ช่ือ-นามสกุล/วันเดือนปเกิด/วันเขาศึกษา/
คะแนนเฉลีย่สะสม/สาขาวิชา ตรวจสอบตามเอกสารท่ีหนวยงานแนบมา ใหตรงและถูกตองตามฐานขอมูลท่ีวิทยาเขตม ี

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1.นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ 
2.นางสาวสุธิดา พันธสารคาม 

เอกสารอางอิง - 
แบบฟอรมท่ีใช หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากหนวยงานภายนอก ใบวุฒิการศึกษา 
เอกสารบันทึก - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 แผนก
ทะเบียน 

 รับหนังสือขอความอนุเคราะห
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา จาก
แผนกสารบรรณ 

1 นาที 1.หนังสือขอความ
อนุเคราะห 
2.วุฒิการศึกษา 

2 แผนก
ทะเบียน 

 ประทับตราลงรับหนังสือและ
ลงทะเบียนหนังสือรับในสมุด
ทะเบียนหนังสือรับ 

1 นาที 1.หนังสือขอความ
อนุเคราะห 

3 แผนก
ทะเบียน 

  ตรวจสอบวันสําเร็จการศึกษา
ตามรายช่ือและแจงหนวยงานท่ี
รองขอกลับถึงผลการตรวจสอบ 
 
 

5 นาที 1.หนังสือขอความ
อนุเคราะห 
2.วุฒิการศึกษา 

4 แผนก
ทะเบียน 

 จัดทําหนังสือตอบกลับผลการ
ตรวจสอบไปยังหนวยงานท่ีรอง
ขอ 

5 นาที หนังสือตอบกลับ
ผลการตรวจสอบ
คุณวุฒิ 

5 แผนก
ทะเบียน 

 สงผลการตรวจสอบคณุวุฒิไปให
แผนกสารบรรณ 

1 วัน หนังสือตอบกลับ 

   
 

   

ตรวจสอบ 

สงหนังสือใหแผนกสารบรรณ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

ไมจบ 

จบ 

แจง 

หนวย

งาน 

รบัหนงัสือขอตรวจสอบคณุวฒิุ

 

ลงทะเบียนรบัหนงัสือ 

พิมพห์นงัสือตอบกลบั 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ข้ันตอนการออกหนังสือสําคญัทางการศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.015 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายวิษณุ ลิขิตพงศธร 
/นายวรายุทธ ยรรยงตระกูล 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใชในการรับรองสถานะภาพการศึกษาของนักศึกษา 
2. เพ่ือใชในการประกอบการทํากิจกรรมดานตาง ๆ เชน การเบิกจาย/การสมัครงาน ฯลฯ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละขอผิดพลาดออกเอกสารสาํคัญทางการศึกษา (ไมเกินรอยละ 3) 
ขอบเขตงาน   รับคํารองจากนักศึกษา 

      -    ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามคํารอง 
      -    ชําระเงินคาธรรมเนียม 
      -    บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูล 
      -    ออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
      -    นําเสนอคํารองใหนายทะเบียน 

คําจํากัดความ  หนังสือสําคัญทางการศึกษา หมายถึง  เอกสารดานการศึกษาท่ีบงบอกสถานะภาพของนักศึกษาแตละราย ซึ่งจะ
ประกอบดวยเอกสารดังตอไปน้ี ใบรับรอง/ใบแสดงผลการเรียน/บัตรนักศึกษา/ใบปริญญาบัตร เปนตน 
ใบรับรองการเปนนักศึกษา หมายถึง หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา วากําลังศึกษาอยูในขณะน้ี 
ใบรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษา หมายถึง หนังสือรับรองท่ีแสดงสถานะใหทราบวานักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนครบ
หลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลว 
ใบรับรองรอสภาอนุมัติวันสําเร็จการศึกษา หมายถึง หนังสือรับรองแสดงสถานะสภาพนักศึกษา วา ขณะน้ีรายช่ือ
นักศึกษาไดถูกสงใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันสําเร็จการศึกษาแลว 
ใบแสดงผลการเรียน หมายถึง เปนเอกสารบันทึกผลการเรยีนของผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรท่ีไดเรียนมา ซึ่งสาํหรับ
ผูเรยีนท่ียังไมสําเร็จการศึกษา 
ใบtranscript หมายถึง เปนเอกสารบันทึกผลการเรยีนของผูเรยีนตามโครงสรางหลักสูตรท่ีไดเรียนมา สําหรับผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาแลว 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : ลงนามรับรองในหนังสือสําคัญทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาแลว 
นายทะเบียน : ลงนามรับรองในหนังสือสําคัญทางการศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษายังศึกษาอยูและไมสําเร็จการศึกษา 
บุคลากรภายในหนวยงาน : จัดทําหนังสือสําคญัทางการศึกษา 

เอกสารอางอิง  - แนวปฏิบัติการออกหนังสือสําคัญทางการศึกษา จาก สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียม
การศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 

แบบฟอรมท่ีใช  ใบคํารองขอหนังสือสําคัญทางการศึกษา ทบ.09 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 นักศึกษา  น.ศ.ยื่นคํารองท่ีกรอกขอมลู
เรียบรอยแลวพรอมเอกสารแนบ
ใหเจาหนาท่ีทะเบียน 

 
5 นาที 

- ใบคํารอง 
- รูปถาย 
- สําเนาบัตร
ประชาชน 

2 เจาหนาท่ี
แผนก
ประมวลผล 

 เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารอง
พรอมเอกสารแนบ หากไม
ถูกตองสงคืนนักศึกษาเพ่ือแกไข
ใหถูกตอง 

 
3 นาที 

- ใบคํารอง 
- รูปถาย 
- สําเนาบัตร
ประชาชน 

3 นักศึกษา/
การเงิน 

 เจาหนาท่ีแผนกประมวลผลฯ 
บันทึกขอมูลการขอเอกสารลง
ระบบรับคํารอง 

 
5 นาที 

- ใบคํารอง 
- รูปถาย 
- สําเนาบัตร
ประชาชน 

4 เจาหนาท่ี
แผนก
ประมวลผล 

 นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียม
ในการขอหนังสือสํ าคัญทาง
การศึกษาท่ีแผนกการเงิน 

 
5 นาที 

 

- ใบคํารอง 
-
ใบเสร็จรับเงิน 

5 เจาหนาท่ี
แผนก
ประมวลผล 

 เจาหนา ท่ีประมวลผลฯ แยก
ประเภทคํารอง  
 - ในกรณีสําเร็จการศึกษา สงคํา
รองใหงานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนออก (สวท.)  ออก
เอกสารตามใบคํารอง 
- ในกรณีไมสําเร็จการศึกษา/พน
สภาพ/ลาพัก/ลาออก/ถอนช่ือ
ออก/ยังศึกษาอยู พิมพเอกสาร
ตามใบคํารอง กอนนําเสนอให
นายทะเบียนเปนผูลงนาม 

3 นาที - ใบคํารอง 
- รูปถาย 
- สําเนาบัตร
ประชาชน 

6 เจาหนาท่ี
แผนก
ประมวลผล 

 เจาหนาท่ีแผนกประมวลผลฯ 
พิ ม พ เ อ ก ส า ร สํ า คั ญ ท า ง
การศึกษาตามใบคํารอง 

5 นาที ใบคํารอง/รูป 
 
 

      

ไมถูกตอง 

ตรวจสอบ 
สงเอกสาร

คืน น.ศ. 

ถูกตอง 

สงคํารองให 

สวท. ออก

หนังสือ 

ย่ืนคํารอง 

บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูล 

ชําระคาธรรมเนียม 

แยกประเภทคํารอง 

ออกเอกสาร 

1 

เร่ิมตน 



  
 

55       มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     
 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

7 นาย
ทะเบียน 

 เจาหนาท่ีแผนกประมวลผลฯ 
นําหนังสือสําคญัทางการศึกษาท่ี 
พิมพและตรวจสอบเรียบรอย
แลวนําเสนอใหนายทะเบียนลง
นาม 

5 นาที หนังสือสําคญั
ทางการศึกษา 

8 นาย
ทะเบียน 

 คํารองไวตามกําหนดเวลา 
พรอมท้ังลงช่ือรับเอกสารไวเปน
หลักฐาน 

 รับเอกสาร 

      

1 

ลงนาม 

รับเอกสาร 

ส้ินสุด 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ข้ันตอนพิจารณาขอสําเร็จการศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.016 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.ขนิษฐา  เพชรสุวรรณ 
/น.ส.สุธิดา พันธสารคาม 

ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการพิจารณาสําเร็จการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
ระเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรแตละสาขาวิชา 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละขอผิดพลาดของการดําเนินการพิจารณาขอสําเร็จการศึกษา (ไมเกินรอยละ 3) 
ขอบเขตงาน         -   จัดพิมพใบพิจารณาจบ 

       -   ตรวจสอบความถูกตองของผลการเรียนในใบพิจารณาจบ 
       -   นําเสนอใบพิจารณาจบใหหัวหนางานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       -   นําเสนอใบพิจารณาจบใหคณะ 
       -   บันทึกขอมูลลงระบบ 
       -   นําสงรายผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
       -   ประกาศรายช่ือผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

คําจํากัดความ  ใบพิจารณาจบ หมายถึง ใบสําหรับตรวจสอบการขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามโครงสรางหลกัสูตร  โดยจะมีผล
การเรียน/ผลการลงทะเบียนเรียนพรอมขอมูลของนักศึกษาปรากฏในใบพิจารณาจบ 

หนาท่ีควารับผดิชอบ  1.  นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ 
2. นางสาวสุธิดา พันธสารคาม 

เอกสารอางอิง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 
แบบฟอรมท่ีใช  ใบพิจารณาของสําเร็จการศึกษา  
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 แผนกประมวลผลพิมพใบ
พิจารณาจบตามรายช่ือ
นักศึกษาท่ีแจงขอสําเร็จ
การศึกษา 

1 ชั่งโมง 
(ข้ึนอยูกับ

จํานวน น.ศ.ที่
ขอสําเร็จ
การศึกษา) 

1.ใบรายชื่อขอ
สําเร็จการศึกษา 
2.ใบพิจารณาจบ 

2 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 แผนกประมวลผลตรวจสอบ
ความถูกตองของเกรด/ช่ือ/รหัส
วิชา/รายช่ือนักศึกษาและขอมูล
อ่ืนในพิจารณาจบใหละเอียด 

2 ชั่งโมง 
(ข้ึนอยูกับ

จํานวน น.ศ.ที่
ขอสําเร็จ
การศึกษา) 

1.ใบรายชื่อขอ
สําเร็จการศึกษา 
2.ใบพิจารณาจบ 

3 หัวหนางาน
สงเสริมฯ 

  เจาหนาท่ีแผนกประมวลผล
เสนอใบพิจารณาจบใหหัวหนา
งานสงเสรมิฯ ลงนาม 

30 นาที 
(ข้ึนอยูกับ

จํานวน น.ศ.ที่
ขอสําเร็จ
การศึกษา) 

ใบพิจารณาจบ 

 4 แผนกประมวลผล 
/คณะ 

 สงเอกสารใบพิจารณาจบให
ค ณ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ใน ส ว น ท่ี
เก่ียวของ 

3 – 5 วัน 
 

1.ใบรายชื่อขอ
สําเร็จการศึกษา 
2.ใบพิจารณาจบ 

 
5 

แผนกประมวลผล 
/คณะ 

 คณะสงใบพิจารณาจบท่ีตรวจ 
สอบเรียบรอยใหแผนก
ประมวลผล 

15 นาที ใบพิจารณาจบ 

6 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 ทะเบียนตรวจสอบการลงนาม
ของอาจารยท่ีปรึกษา/สาขา/
คณบด ี

2 ชั่งโมง 
(ข้ึนอยูกับ

จํานวน น.ศ.ที่
ขอสําเร็จ
การศึกษา) 

1.ใบรายชื่อขอ
สําเร็จการศึกษา 
2.ใบพิจารณาจบ 

7 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 แผนกประมวลผลบันทึกรายช่ือ
นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาลงระบบ 

1 ชั่วโมง 

(ข้ึนอยูกับ
จํานวน น.ศ.ที่

ขอสําเร็จ
การศึกษา) 

รายชื่อขอสําเร็จ
การศึกษา 

8 แผนกประมวลผล 
/คณะ/สวท. 

 สงรายช่ือผูท่ีคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาใหคณะ และสวท. 
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

10 นาที รายชื่อผูที่คาดวา
จะสําเร็จ
การศึกษา 

9 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 ประกาศรายช่ือผูคาดวาจะจบ
การศึกษาทาง www.cpc.ac.th 

3 นาท ี  

      

ตรวจสอบ 

ถูกตอง 

คณะสงคืนพิจารณาจบ 

ไมถูกตอง 

ลงนาม 

พิมพใบพิจารณาจบ 

แกไขให

ถูกตอง 

สงใบพิจารณาใหคณะ 

ตรวจสอบ 
ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

บันทึกขอมูลลงระบบ 

สงรายชื่อใหคณะ สงรายชื่อใหสวท. 

ประกาศรายช่ือ 

http://www.cpc.ac.th/
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มทร. ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี    

จักรพงษภูวนารถ 

 

      คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

(นักศึกษาแรกเขา) 

 
รหัสเอกสาร

CPC64.สวท.018 

      
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ  

/นางสาวสุธิดา พันธสารคาม           

ควบคุมโดย : หัวหนางาน 

อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหกระบวนการรับนักศึกษาบุคคลเขาศึกษาตอ เปนไปตามระเบียบของของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบถึงสถานนะการสําเรจ็การศึกษาของนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือดําเนินการยืนยันสถานภาพวุฒิการศึกษาเพ่ือใชเปนเกณฑในการเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยางถูกตอง 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดในการจดัทํา (ไมเกินรอยละ3) 

ขอบเขตงาน       -    รับหนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

      -    ตรวจสอบวันสําเรจ็การศกึษา 

      -    สงหนังสือแจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

      -    จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับตรวจสอบคณุวุฒิ 

คําจํากัดความ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา หมายถึง การตรวจสอบขอมูลวันสําเร็จการศึกษา/ช่ือ-นามสกุล/วันเดือนปเกิด/วันเขาศึกษา/คะแนน
เฉลี่ยสะสม/สาขาวิชา ตรวจสอบตามเอกสารท่ีหนวยงานแนบมา ใหตรงและถูกตองตามฐานขอมลูท่ีเขตพ้ืนท่ีฯ ม ี

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1.นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ 
2.นางสาวสุธิดา พันธสารคาม 

เอกสารอางอิง - 
แบบฟอรมท่ีใช หนังสือขอความรวมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 

เอกสารบันทึก - 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 

รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

      

1 แผนกทะเบียน  แยกวุฒิการศึกษาตาม

โรงเรียนท่ีนักศึกษาจบมา 

48 ช่ัวโมง ใบวุฒิการศึกษา 

2 แผนกทะเบียน  พิมพ ร าย ช่ือนักศึกษาตาม

โรงเรียนท่ีแยกไว 

36 ช่ัวโมง 1.รายชื่อ 

2.ใบวุฒิ

การศึกษา 

3 แผนกทะเบียน   จัดเตรียมเอกสารเพ่ือนําจัดสง

หนังสือฯ ทางไปรษณีย โดย

แยกออกเปนแตละโรงเรียน 

2 ช่ัวโมง 1. หนังสือนํา 

2.ใบวุฒิ

การศึกษา 

3. ใบรายชื่อ 

4. ซองจดหมาย

ติดแสตมป 

4 แผนกทะเบียน  ส ง ห นั ง สื อ ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย

ลงทะเบียน 

2 ช่ัวโมง จดหมายทีป่ด

ผนึกเรียบรอย

แลว 

5 แผนกทะเบียน  ลงรับหนังสือโรงเรียนตางๆ 

แจงผลการตรวจสอบวุฒิ 

1 นาที หนังสือตอบกลับ 

6 แผนกทะเบียน                                             

 

ตรวจสอบหนังสือท่ีโรงเรียน

ตางๆสงมาวานักศึกษาจบ

การศึกษาหรือไม 

2 นาที หนังสือตอบกลับ 

7 แผนกทะเบียน 

 

 

 บันทึกผลการตรวจสอบวุฒิท่ี

แตละโรงเรียนตอบกลับมาลง

ระบบฐานขอมลู 

1นาที 
(ขึ้นอยูกบั

ความเร็ว

ของระบบ) 

 

8 แผนก

ทะเบียน/สาร

บรรณ 

 

 

จัดเก็บเอกสารลงแฟมไวเปน

หลักฐาน 

1 นาที หนังสือตอบกลับ 

      

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

แยกวุฒิการศึกษา 

 

เตรียมเอกสาร 

สงหนังสือ 

 

ตรวจสอบ 

แจง 

น.ศ. 
จบ 

ไมจบ 

จัดเก็บเอกสาร 

เร่ิมตน 

รับหนังสือตอบกลับ 

 

ส้ินสุด 

พิมพร์ายช่ือ 

บนัทกึขอ้มลูลงระบบ 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ข้ันตอนการแจงขอสําเร็จการศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.018 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.ขนิษฐา เพชรสุวรรณ 
/น.ส.สุธิดา พันธสารคาม 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 

อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใชการขอสําเร็จการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบวากําลังจะสําเร็จการศึกษา 
3. เพ่ือใหนักศึกษาทราบวาลงทะเบียนเรียนครบหลักสตูรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือไม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  - 
ขอบเขตงาน        -    ประกาศกําหนดการแจงขอสําเร็จการศึกษา 

      -    ยื่น/รับคํารองแจงขอสําเร็จการศึกษา 
      -    ตรวจสอบความถูกตองของคํารองและเอกสารแนบ 
      -    บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูล 
      -    จัดเก็บเอกสารคํารอง 
      -    ประกาศรายช่ือผูแจงขอสําเร็จการศึกษา 

คําจํากัดความ  
 

การแจงขอสําเร็จการศึกษา หมายถึง  เปนข้ันตอน ข้ันตอนหน่ึงท่ีนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาทุกคนตองเขียนคํา
รอง เพ่ือแจงใหมหาวิทยาลัยทราบวาจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ๆ   
ชุดครุย  หมายถึง เปนชุดพิธีการใชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะท่ีไดจากการสําเร็จการศึกษา 

หนาท่ีควารับผดิชอบ  
 

1.  นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ 
2. นางสาวสุธิดา พันธสารคาม 

เอกสารอางอิง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 
แบบฟอรมท่ีใช  คํารองขอสําเรจ็การศึกษา 
เอกสารบันทึก  -  

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

ถูกตอง 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 
 
 
 

ประกาศแจงกําหนดการตาง ๆ 
ใหนักศึกษาทราบทาง 
www.cpc.ac.th 

5 นาที ปฏทิิน
การศึกษา 

2 นักศึกษา  
 
 
 
 

นักศึกษาDownloadแบบฟอรม
ขอสําเร็จการศึกษาทาง 
www.cpc.ac.th และกรอก
ขอมูลพรอมเตรียมเอกสารแนบ 

10 นาที แบบฟอรมขอ
สําเร็จ
การศึกษา 

3 นักศึกษา  
 
 
 

นักศึกษาขอใบพิจารณาจบจาก
แผนกประมวลผล โดยนําไป
ผานใหอาจารยท่ีปรึกษา/
หัวหนาสาขาลงนาม 

1-2 วัน ใบพิจารณาจบ 

4 นักศึกษา  
 
 
 

นศ. ยื่นคํารองท่ีดําเนินการลง
นามอาจารยท่ีปรึกษา / หัวหนา
สาขาเรยีบรอยแลว ใหแผนก
ประมวลผล 

1 นาที 1. ใบคํารอง 
2. ใบพิจารณา
จบ 
3. รูปถาย 
4. สําเนาบัตร
ประชาชน / 
ทะเบียนบาน 

5 เจาหนาท่ีแผนก
ประมวลผล 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบการกรอกขอมลู / 
การลงนามในใบคํารองให
ครบถวนและสมบูรณ หากไม
ถูกตองสงคืน นศ.เพ่ือแกไขให
ถูกตอง 

1 นาที  

6 นักศึกษา  
 
 

บันทึกขอมูลการขอแจงสําเร็จ
การศึกษาลงระบบ 

1 นาที  

7 นักศึกษา/
แผนกการเงิน 

 
 

นศ. ชําระเงินคาธรรมเนียมผาน
แผนกการเงิน 

3 นาที  

8 นักศึกษา  
  
 

ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงิน
ของนักศึกษา 
 

1 นาที  

   
 

   

Download แบบฟอรมขอสําเร็จ

การศึกษา 

ประกาศกาํหนดการแจงขอสําเร็จ

การศึกษา 

ตรวจสอบ คืนเอกสาร
ให นศ. 

เร่ิมตน 

ชําระเงินคาธรรมเนียม 

ยื่นคํารอง 

ขอใบพิจารณาจบ 

1 

สงคืนใบคํารอง 

บันทึกขอมูลลงระบบ 

http://www.cpc.ac.th/
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

   
  
 

   

9 แผนก
ประมวลผล 

 
 

ลงนามในใบรายช่ือท่ีแยกไวตาม
หองเรียน 
 

1 นาที  

10 แผนก
ประมวลผล 

 
 
 
 
 
 

ประกาศรายช่ือผูแจงขอสําเร็จ
การศึกษาทาง www.cpc.ac.th 

5 นาที ใบรายช่ือ
แจงขอ
สําเรจ็
การศึกษา 

11 แผนก
ประมวลผล 

 
 
 
 
 
 

จัดสงใบคํารองให สวท. 
มทร.ตะวันออก 

 

1 วัน  

   
 
 
 

   

1 

ลงนามเพื่อยืนยันการสงใบคํารอง 

สงคํารองให สวท. 

มทร.ตะวันออก 

ประกาศรายชือ่ผูแจงขอสําเร็จ

การศึกษา 

ส้ินสุด 

http://www.cpc.ac.th/
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มทร. ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ข้ันตอนการออกหนังสือสําคญัทางการศึกษา

ออนไลน 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.019 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.ขนิษฐา เพชรสุวรรณ 
/น.ส. สุธิดา พันธสารคาม 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใชในการรับรองสถานะภาพการศึกษาของนักศึกษา 
2. เพ่ือใชในการประกอบการทํากิจกรรมดานตาง ๆ เชน การเบิกจาย/การสมัครงาน ฯลฯ 
3. เพ่ือใหการขอหนังสือสําคัญทางการศึกษา เปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละขอผิดพลาดของออกเอกสารสําคญัทางการศึกษา (ไมเกินรอยละ 3) 
ขอบเขตงาน   รับคํารองจากนักศึกษา 

      -    ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามคํารอง 
      -    ชําระเงินคาธรรมเนียม 
      -    บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูล 
      -    ออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
      -    นําเสนอคํารองใหนายทะเบียน 

คําจํากัดความ  หนังสือสําคัญทางการศึกษา หมายถึง  เอกสารดานการศึกษาท่ีบงบอกสถานะภาพของนักศึกษาแตละราย ซึ่งจะ
ประกอบดวยเอกสารดังตอไปน้ี ใบรับรอง/ใบแสดงผลการเรียน/บัตรนักศึกษา/ใบปรญิญาบัตร เปนตน 
ใบรับรองการเปนนักศึกษา หมายถึง หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา วากําลังศึกษาอยูในขณะน้ี 
ใบรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษา หมายถึง หนังสือรับรองท่ีแสดงสถานะใหทราบวานักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนครบ
หลักสตูรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลว 
ใบรับรองรอสภาอนุมัติวันสําเร็จการศึกษา หมายถึง หนังสือรับรองแสดงสถานะสภาพนักศึกษา วา ขณะน้ีรายช่ือ
นักศึกษาไดถูกสงใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันสําเร็จการศึกษาแลว 
ใบแสดงผลการเรียน หมายถึง เปนเอกสารบันทึกผลการเรยีนของผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรท่ีไดเรียนมา ซึ่งสาํหรับ
ผูเรยีนท่ียังไมสําเร็จการศึกษา 
ใบtranscript หมายถึง เปนเอกสารบันทึกผลการเรยีนของผูเรยีนตามโครงสรางหลักสูตรท่ีไดเรียนมา สําหรับผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาแลว 

หนาท่ีควารับผดิชอบ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : ลงนามรับรองในหนังสือสําคัญทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาแลว 
นายทะเบียน : ลงนามรับรองในหนังสือสําคัญทางการศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษายังศึกษาอยูและไมสําเร็จการศึกษา
บุคลากรภายในหนวยงาน : จัดทําหนังสือสําคัญทางการศึกษา 

เอกสารอางอิง  - แนวปฏิบัติการออกหนังสือสําคัญทางการศึกษา จาก สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียม
การศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 

แบบฟอรมท่ีใช  ใบคํารองขอหนังสือสําคัญทางการศึกษา ทบ.09 
เอกสารบันทึก   



       มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     
 

64 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 นักศึกษา  น.ศ.สแกนคิวอารโคด เพ่ือยื่นคาํ
รองออนไลน 

3 นาที  

2 เจาหนาท่ี
แผนก
ประมวลผล 

 เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองใน
ระบบยื่นคํารองออนไลน 

3 นาที  

3 เจาหนาท่ี
แผนก
ประมวลผล 

 เจาหนาท่ีแผนกประมวลผลฯ 
บันทึกขอมูลการขอเอกสารลง
ระบบฐานขอมลู 

1 นาที  

4 นักศึกษา  น.ศ.นําใบ pay in ไปชําระเงินท่ี
ผานธนาคาร หรือเคาน เตอร
เซอรวิส 

1-7 วัน ใบ Pay in 

5 เจาหนาท่ี
แผนก
ประมวลผล 

 เจาหนาท่ีตรวจสอบการชําระ
เงินของนักศึกษา 
 

3 นาที  

6 เจาหนาท่ี
แผนก
ประมวลผล 

 เจาหนาท่ีแผนกประมวลผลฯ 
พิ ม พ เอ ก ส า ร สํ า คั ญ ท า ง
การศึกษาตามใบคํารอง 

3 นาที  
 
 

7 นาย
ทะเบียน 

 เจาหนาท่ีแผนกประมวลผลฯ 
นําหนังสือสําคญัทางการศึกษาท่ี 
พิมพและตรวจสอบเรียบรอย
แลวนําเสนอใหนายทะเบียนลง
นาม 

1 นาที หนังสือสําคญั
ทางการศึกษา 

8 แผนก
ประมวลผล/
นักศึกษา 

 นักศึกษาติดตอรับเอกสารท่ียื่น
คํารองไวตามกําหนดเวลา 
พรอมท้ังลงช่ือรับเอกสารไวเปน
หลักฐาน 

1 นาที แบบฟอรม
เซ็นรับเอกสาร 

 
 

   
 
 

  

ถูกตอง 

ตรวจสอบ แจง น.ศ. 

ไมถูกตอง 

แจง น.ศ. 

ชําระคาธรรมเนียม 

ชําระแลว 

 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน 

ตรวจสอบ 

ยังไมชําระ 

บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูล 

ยื่นคํารองออนไลน 

ออกเอกสาร 

ลงนาม 

รับเอกสาร 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกสงเสริมบริการวิชาการ 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
จัดทําตารางสอบ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.020 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายวิษณุวัฒน วาสนจิตต/
นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒนปญญา 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน 
2. ผูปฏิบัติงานเขาใจระบบจดัทําตารางสอบ 

3. ผูปฏิบัติงานเขาใจข้ันตอนการจดัตารางสอบ 
4. ผูปฏิบัติงานจดัตารางสอบทราบถึงความสําคัญกอนหลังของงาน 
5. ผูบริหารสามารถตดิตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 
6. ลดขอผิดพลาดจากการจดัตารางสอบ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  - 
ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการตารางสอบ 

การวางแผน 
- จัดทําแผนการทําเนินงานจัดตารางสอบ 
- ช้ีแจงข้ันตอนการจัดตารางสอบใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบ 
- กําหนดเปาหมาย และผูรับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามแผน 
- ดําเนินงานจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับงานจัดตารางสอบ 

การปรับปรุงพัฒนา 
- นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงงานรับหนังสือราชการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพในรอบ

ปการศึกษาถัดไป 
คําจํากัดความ  อุปกรณ หมายถึง แบบฟอรมจัดตารางสอบ คอมพิวเตอร ระบบวิช่ันเน็ต 
หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

1.  นายวิษณุวัฒน วาสนจิตต 
2. นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒนปญญา 

เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  - 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 รวบรวมขอมู ลจากหั วหน า
สาขาวิชาในแตละสาขา 

1 วัน  

2 เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 จัดทําคําสั่งโดยขอรายช่ือจาก 2 
คณะ  

2 ช่ัวโมง คําสั่งแตงตั้งฯ 

3 หัวหนาแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 
 

พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ของคําสั่ง  
   -  ไม ถูกตอง/ไม เหมาะสม 
แกไขคําสั่งใหมใหถูกตอง 

1 ช่ัวโมง  

4 งานสงเสิรม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ตารางสอบโดยจัดทําหนังสือ
เชิญประชุม 

1 ข่ัวโมง รายงานการ
ประชุมฯ 

5 เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 

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

30 นาที  

6 หัวหนาแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกตอง 30 นาที  

7 
 

เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 บันทึกตารางสอบเขาสูระบบ
วิช่ันเน็ต 
 

2 ช่ัวโมง  

8 หัวหนาแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกตอง 30 นาที  

9 เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 

จัดทําสําเนาเอกสารและ
แจกจายทุกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 

2 ช่ัวโมง  

   
 

   

รวบรวมขอมูลจัดทาํตารางสอบ 
 

จัดทําคําส่ังแตงต้ัง 
คณะกรรมการจัดทําตารางสอบ 

 

พิจารณา 

ไมถูกตอง/ไมเหมาะสม 

ประชุมคณะกรรมการจัดทํา 
ตารางสอบ 

รวบรวมตารางสอบจาก 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ไมถูกตอง 

จัดพิมพในระบบวิชั่นเน็ต 

ตรวจสอบ ไมถูกตอง 

จัดทําสําเนาเอกสารและแจกจาย
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
จัดทําตารางสอน 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.สวท.021 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายวิษณุวัฒน วาสนจิตต/
นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒนปญญา 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. ผูปฏิบัติงานเขาใจระบบจัดตารางสอน 
2. ผูปฏิบัติงานเขาใจข้ันตอนการจดัตารางสอน 
3. ผูบริหารสามารถตดิตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1.รอยละของจํานวนผูปฏิบัติงานเขาใจระบบจัดตารางสอน(ไมต่ํากวารอยละ 80) 
2.รอยละของจํานวนผูปฏิบัติงานเขาใจข้ันตอนการจัดตารางสอน(ไมต่ํากวารอยละ 80) 
3.สามารถติดตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอนภายใน 10 นาที 

ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการจัดตารางสอน 
การวางแผน 

- จัดทําแผนการทําเนินงานจัดตารางสอน 
- ช้ีแจงข้ันตอนการจัดตารางสอนใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบ 
- กําหนดเปาหมาย และผูรับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามแผน 
- ดําเนินงานจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับงานจัดตารางสอน 

การปรับปรุงพัฒนา 
- นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงงานจัดตารางสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพในรอบป

การศึกษาถัดไป 
คําจํากัดความ  อุปกรณ หมายถึง แบบฟอรมจัดตารางสอบ คอมพิวเตอร ระบบวิช่ันเน็ต 
หนาท่ีความรับผิดชอบ  1.  นายวิษณุวัฒน วาสนจิตต             ติดตอประสานงานการจดัตารางสอน 

2. นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒนปญญา   ติดตอประสานงานการจัดตารางสอน 
เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  - 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 รวบรวมขอมู ลจากหั วหน า
สาขาวิชาในแตละสาขา 

1 วัน  

2 เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 จัดทําคําสั่งโดยขอรายช่ือจาก 2 
คณะ  

2 ช่ัวโมง คําสั่งแตงตั้งฯ 

3 หัวหนาแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 
 

พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ของคําสั่ง  
- ไมถูกตอง/ไมเหมาะสม แกไข
คําสั่งใหมใหถูกตอง 

1 ช่ัวโมง  

4 งานสงเสิรม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ตารางสอบโดยจัดทําหนังสือ
เชิญประชุม 

1 ข่ัวโมง รายงานการ
ประชุมฯ 

5 เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 

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

30 นาที  

6 หัวหนาแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกตอง 30 นาที  

7 
 

เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 บันทึกตารางสอบเขาสูระบบ
วิช่ันเน็ต 

2 ช่ัวโมง  

8 หัวหนาแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกตอง 30 นาที  

9 เจาหนาท่ีแผนก
สงเสริมฯ 

 
 
 

จั ด ทํ า สํ า เ น า เ อ ก ส า ร แ ล ะ
แ จ ก จ า ย ทุ ก ห น ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวของ 

2 ช่ัวโมง  

   
 

   

รวบรวมขอมูลจัดทาํตารางสอบ 
 

จัดทําคําส่ังแตงต้ัง 
คณะกรรมการจัดทําตารางสอบ 

 

พิจารณา 

ไมถูกตอง/ไมเหมาะสม 

ประชุมคณะกรรมการจัดทํา 
ตารางสอบ 

รวบรวมตารางสอบจาก 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
ไมถูกตอง 

จัดพิมพในระบบวิชั่นเน็ต 

ตรวจสอบ ไมถูกตอง 

จัดทําสําเนาเอกสารและแจกจาย
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกเอกสารการพิมพ 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ข้ันตอนการจัดทําขอสอบ 

(การอัดสําเนา) 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งส.022 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายปญญา สุขเจริญ 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี :  
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏบัิติงานใหนอยท่ีสุด 
2. ผูบริหารสามารถตดิตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1.รอยละของจํานวนขอผดิพลาดในการปฏิบัติงาน(ไมเกินรอยละ80) 
2.สามารถติดตามการปฏิบัติงานภายใน 10 นาที 

ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการจัดทําขอสอบ 
การวางแผน 

- จัดทําแผนการทําเนินงานจัดทําขอสอบ 
- ช้ีแจงข้ันตอนการรับหนังสือราชการใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบ 
- กําหนดเปาหมาย และผูรับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามแผน 
- ดําเนินงานจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับงานรับหนังสือราชการ 

การปรับปรุงพัฒนา 
- นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงงานรับหนังสือราชการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพในรอบ

ปการศึกษาถัดไป 
(เปนการช้ีแจงใหผูอานทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในการรับหนังสือราชการ) 

คําจํากัดความ  อุปกรณ หมายถึง เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา  
หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

1. นายปญญา สุขเจรญิ         

เอกสารอางอิง  คูมือการปฏิบัติงานเอกสารการพิมพ 
แบบฟอรมท่ีใช  แบบฟอรมใบสงงานอัดสําเนาขอสอบ 
เอกสารบันทึก  - 
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มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

 รับแบบฟอรมสงขอสอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 
 

5 นาที/เรื่อง ตนฉบับ
ขอสอบ 

 
 

2 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

 ตรวจสอบความถูกตองของ
ตนฉบับขอสอบ 
-กรณีถูกตองดําเนินการถาน
เอก 
- ก ร ณี ไ ม ถู ก ต อ ง ส ง คื น
คณะกรรมการแกไข 

5 นาที/เรื่อง ตนฉบับ
ขอสอบ 

3 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต อ ง
ครบถวนของตนฉบับขอสอบดี
แลว ดําเนินการอัดสําเนาหรือ
ถายเอกสาร 

10 นาที/
เรื่อง(ข้ึนอยู
กับจํานวน) 

ตนฉบับ
ขอสอบ 

4 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกตองของ
สําเนาขอสอบ 
-กรณีถูกตองดําเนินการจัดเก็บ 
-กรณีไมถูกตองดําเนินแกไข 

3 นาที/เรื่อง 
 

ตนฉบับ
ขอสอบ 

5 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

 
 
 

จัดเก็บขอสอบใหอยูในท่ีปลอย
ภัยโดยมีคณะกรรมการกํากับ 
   

3 นาที/เรื่อง 
 
 

ตนฉบับ
ขอสอบ 

   
 

 
 
 

  

รับใบสงขอสอบ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 

อดัสาํเนา-ถ่าย

เอกสาร 

 

 

 
ตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

 
จัดเก็บขอสอบ 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ข้ันตอนการอัดสาํเนาท่ัวไป 

(การถายเอกสาร) 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งส.023 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายสายยันร วันวิเศษ 
ควบคุมโดย : หัวกนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือลดขอผิดพลาดจากการอัดสําเนาใหนอนท่ีสดุ 
2. ผูบริหารสามารถตดิตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1.รอยละของนวนขอผิดพลาดในการอัดสําเนา(ไมเกินรอยละ80) 
2.สามารถติดตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอนภายใน 10 นาที 

ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการอัดสําเนาท่ัวไป 
การวางแผน 

- จัดทําแผนการทําเนินงานอัดสําเนาท่ัวไป 
- ช้ีแจงข้ันตอนการอัดสําเนาใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบ 
- กําหนดเปาหมาย และผูรับผิดชอบ 

การดําเนินงานตามแผน 
- ดําเนินงานจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับงานอัดสําเนาท่ัวไป 

การปรับปรุงพัฒนา 
- นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงงานอัดสําเนาท่ัวไป เพ่ือพัฒนาคุณภาพในรอบ

ปการศึกษาถัดไป 

คําจํากัดความ  อุปกรณ หมายถึง เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา เครื่องมือเขาเลมเอกสาร 
หนาท่ีความรับผิดชอบ  นายสายยันร วันวิเศษ  รับและจายงานอัดสําเนาท่ัวไป 
เอกสารอางอิง  คูมือการปฏิบัติงานเอกสารการพิมพ 
แบบฟอรมท่ีใช  แบบฟอรมใบสงงานอัดสําเนาท่ัวไป 
เอกสารบันทึก  - 
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มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

   จัดทําแบบฟอมรการอัดสาํเนา  - เอกสารตางๆ 

1 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

 รับใบสั่ งงานพรอมเอกสาร
ตนฉบับ 

2 นาที/เรื่อง - เอกสารตางๆ 
 

 

2 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

                                                ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต อ ง
ครบถวนของใบสั่งงาน และ
เอกสารแนบ 
   -   กรณีหนังสือครบถวน
ถูกตอง ดําเนินการอัดสําเนา 
   - กรณีหนังสือไมครบถวน 
ถูกตอง ประสานสงคืนเจาของ
เรื่องดําเนินการแกไข 

3 นาที/เรื่อง - เอกสารตางๆ 

3 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

  -  ดําเนินการอัดสําเนาเอกสาร
ท่ัวไป ตามจํานวนใบสั่งงาน 

20 นาที/
เรื่อง(อยูท่ี

จํานวนงาน) 

- เอกสารตางๆ 

4 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

 ผูสั่งงานรับงานตามจํานวนท่ีสั่ง 1 นาที/เรื่อง 
 

- เอกสารตางๆ 

5 เจาหนาท่ี
เอกสารการ
พิมพ 

 
 
 

จัดเก็บใบสั่งงาน 3 นาที/เรื่อง - ลงทะเบียน
หนังสือรับใน
ระบบ
คอมพิวเตอร 

ตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

 

รับใบส่ังงาน 

 

อัดสําเนาเอกสารและ

ถายเอกสาร 

 

รับงาน 

 

 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน 



 

งานพฒันานักศึกษา 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีจกัรพงษภวูนารถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพื้นทีจ่กัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกกิจการนักศึกษา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดทําปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.024 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายธีรศักด์ิ  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  โครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จตามปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รองละ 80 =(จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ X 

100)/จํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
ขอบเขตงาน  ระเบียบปฏิบัติน้ีครอบคลุม เฉพาะการดําเนินการจัดทําปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คําจํากัดความ  งานกิจการนักศึกษา หมายถึง งานหรือกิจกรรมท้ังหมดท่ีกระทําอยางเปนระบบ เพ่ือกระตุนใหนักสึกษาไดพัฒนาตนเอง 

ท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและบุคลิกภาพใหเต็มตามศักยภาพ  
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆท่ีทางมหาวิทยาลัยฯจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษา ไดเขาไปมีสวนรวมซึ่งไมเก่ียวของกับ
กิจกรรมการเรียน การสอนโดยตรง โดยไมมีหนวยกิจและจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมละพัฒนาดานบุคลิกภาพ 
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การนําแผนสูการปฏิบัติเปนการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนไปดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย 
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน หรือกําหนดวิธีการดําเนินงานใหเกิดผลดี
ยิ่งข้ึน 
การสรุปผลการดําเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหทราบถึงผลผลิตและผลลัพธเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพหรือไม 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ/รองอธิการบดี: ลงนามในปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
บุคลากรผูดูแล : จัดทําปฎิทินพัฒนานักศึกษา 

เอกสารอางอิง  1. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราท่ี 27 ท่ีกําหนดใหตองทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย และ 
แผนพัฒนาหนวยงาน 
2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบงช้ีท่ี 1.4 และตัวบงช้ีท่ี 1.5 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2558 

แบบฟอรมท่ีใช  1. แผนการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
2. ปฏิทินการดําเนินงานงานกิจกรรมนักศึกษา 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
4. รายงานการประชุม 
5. รายละเอียดชองทางในการกํากับและติดตามชองทางการประชาสัมพันธ 
6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

เอกสารบันทึก: - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

     

1 เจาหนาท่ี
กิจกรรม 

 1.1 เจาหนาท่ีทําหนังสือเชิญ
ท้ัง 3 สวนงานเขารวมประชุม
จัดทําปฎิทิน กิจกรรม โดยให
แตละสวนงานนํา ปฏิทิน
กิจกรรมของแตละสวนงาน 
เขารวมประชุมดวย (ควร
ดําเนินการ ใหแลวเสร็จกอน
เปดปการศึกษา ใหม)  
1.2 เจาหนาท่ีจัดทําวาระการ 
ประชุม  
1.3 เจาหนาท่ีกรอกแบบฟอรม
ขอใช หองประชุมและอุปกรณ
ท่ีตองใชใน การประชุม  
1.4 เจาหนาท่ีจัดทํารายช่ือ
ผูเขารวม ประชุม  
1.5 เจาหนาท่ีบันทึกการ
ประชุมเพ่ือ สงใหท้ัง 3 สวน 
1.6 เจาหนาท่ีสรุปวาระการ
ประชุม สงไปยัง 3 สวนงานให
รับทราบ โดย ทําเปนบันทึก
ขอความขอสงวาระการ 
ประชุมไปยัง 3 สวนงาน 

 

1 วัน 1.หนังสือเชิญ
ประชุม 2. ปฎิทิน
ของท้ัง 3 สวนงาน 

2 เจาหนาท่ี
กิจกรรม 

 2.1 เจาหนาท่ีดําเนินการจัดทํา
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษ 
า  ตามท่ีประชุมเห็นชอบ  2.1 

เมื่อทําปฏิทินกิจกรรมเสร็จ 

แล ว  เ สนอให หั วหน า ง าน
พัฒนานักศึกษาตรวจความ
ถู ก ต อ ง   ผู อํ า น ว ย ก า ร 

สํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภู
วนารถพิจารณาเ พ่ือ เสนอ
ผูบริหารลงนาม  

1 สัปดาห ปฏิทินกิจกรรม
นักศกึษา 

   
 
 

   

ประชุม หนวยงานภายใน 3 สวนงาน 

งานพัฒนานักศึกษา/คณะ 

 

 

จัดทําปฏิทินกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

 

1 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

     

3 เจาหนาท่ี
กิจกรรม 

 3.1 เจาหนาท่ีดําเนินการนํา
ปฏิทิน กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เสนอใหผูมี บริหาร
(รองอธิการบดี) ลงนามกอนท่ี 
จะประกาศใช 

3 วัน ปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษา 

4 เจาหนาท่ี
กิจกรรม 

 4.1 เจาหนาท่ีท าหนังสือแจง
ปฏิทิน กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาไปยัง 3 สวนงาน
เพ่ือใหบุ ค ล า ก ร แ ล ะ 
นักศึกษารับทราบถึงกิจกรรมท่ี
จะจัด ข้ึนในตลอดท้ังป
การศึกษา  
4.2 เจาหนาท่ีประกาศปฏิทิน 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผาน
ทาง เว็บไซต และสื่อ
ประชาสมัพันธตางๆ 
จะจัด ข้ึนในตลอดท้ังป
การศึกษา  
4.3 เจาหนาท่ีประกาศปฏิทิน 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผาน
ทาง เว็บไซต และสื่อ
ประชาสมัพันธตางๆ 

1 วัน หนังสือแจงเวียน
ไปยังทุกสวนงาน 

5 เจาหนาท่ี
กิจกรรม 

 5.1 กรณีเปนกิจกรรมของสวน
งานอ่ืนท่ีงานพัฒนานักศึกษา  
ไมรับผิดชอบ 5.1.1 เจาหนาท่ี
ติดตามการ ดําเนินกิจกรรมให
เปนไปตามปฏิทินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  
5.2 กรณีเปนกิจกรรมท่ีงาน
พัฒนา นักศึกษาเปน
ผูรับผิดชอบ 5.2.1 เจาหนาท่ี
ดําเนินกิจกรรม ใหเปนไปตาม
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษา(ดเนินงานตาม 
กระบวนการจดัทําโครงการ/ 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ข้ึนอยูกับ 
กิจกรรม 

ปฏิทินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

   
 
 

   

1 

เสนอผูบริหาร

ลงนาม 

ไมถ่กูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

ประกาศปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ดําเนินงานตามปฏิทิน 

 

2 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

     

6 เจาหนาท่ี
กิจกรรม 

 6.1 เจาหนาท่ีสรุปผลการด 
าเนิน กิจกรรมตลอดท้ังป
การศึกษา เสนอ ผูบริหาร  

ระยะเวลา 
ข้ึนอยูกับ 
กิจกรรม 

รายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรม 

 
 

 

     

2 

ดําเนินงานตามปฏิทิน 

 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานกิจกรรมนักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.025 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายธีรศักด์ิ  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  
 

1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือแนะนําใหคําปรึกษาอํานวยความสะดวกและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและ
ภายนอกเปนไปดวยความเรียบรอย 
3. ประสานงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและ
กิจกรรมมหาวิทยาลัย  

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1 .ความพึงพอใจขอผูเขารวมกิจกรรม 
2. จํานวนกิจกรรมสําเร็จลลุวงตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไวรอยละ 80 

ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการของกิจกรรมนักศึกษาเริ่มตั้งแต  
การวางแผน 

- จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปการศกึษาตามภารกิจหลักท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน  นโยบาย และวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนานักศึกษา ตลอดจนภารกิจท่ีไดรับมอบหมายและมีการแจงแผนการดําเนินงานให
บุคลากรในหนวยไดรับทราบการดําเนินงานตามแผน 

ดําเนินงานตามแผน 
- ดําเนินงานตามกรอบปฏิทินกิจกรรมท่ีระบุตามแผนพัฒนานักศึกษา 

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
- ไดดําเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากสัมฤทธิผลในการดําเนินงานตามแผน ใชวิธีดําเนินการประเมินโดย                         

ใชแบบสอบถามและวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมจัดทํารายงานการประเมินผลเปนรูปเลม       
เพ่ือเสนอตอผูบริหาร ตลอดจนมีการนํารายงานการประเมินผลมาใชใน การปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

การปรับปรุงพัฒนา 
- นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะโดยนําเสนอเขาคณะกรรมการ

พัฒนานากิจกรรมนักศึกษาและท่ีประชุมงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไขในรอบปการศึกษาถัดไป 
คําจํากัดความ  งานกิจการนักศึกษา หมายถึง งานหรือกิจกรรมท้ังหมดท่ีกระทําอยางเปนระบบ เพ่ือกระตุนใหนักสึกษาไดพัฒนาตนเอง ท้ัง

ทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและบุคลิกภาพใหเต็มตามศักยภาพ  
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆท่ีทางมหาวิทยาลัยฯจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษา ไดเขาไปมีสวนรวมซึ่งไมเก่ียวของกับ
กิจกรรมการเรียน การสอนโดยตรง โดยไมมีหนวยกิจและจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมละพัฒนาดานบุคลิกภาพ 
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การนําแผนสูการปฏิบัติเปนการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนไปดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย 
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน หรือกําหนดวิธีการดําเนินงานใหเกิดผลดี
ยิ่งข้ึน 
การสรุปผลการดําเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหทราบถึงผลผลิตและผลลัพธเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพหรือไม 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานกิจกรรมนักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.025 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายธีรศักด์ิ  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
เอกสารอางอิง  1. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราท่ี 27 ท่ีกําหนดใหตองทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย และ 

แผนพัฒนาหนวยงาน 
2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบงช้ีท่ี 1.4 และตัวบงช้ีท่ี 1.5 

แบบฟอรมท่ีใช  1. แผนการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
2. ปฏิทินการดําเนินงานงานกิจกรรมนักศึกษา 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
4. รายงานการประชุม 
5. รายละเอียดชองทางในการกํากับและตดิตามชองทางการประชาสมัพันธ 
6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

เอกสารบันทึก: - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

     

1 อาจารยท่ี
ปรึกษา/
สโมสร
นักศึกษา 
 

 อาจารยท่ีปรึกษา/สโมสร
นักศึกษาพิจารณาอนุมัติ
โครงการนําเสนอตอรอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขต 
อาจารยท่ีปรึกษาและสโมสร
นักศึกษาจัดทําปฏิทินประจําป 

7 วัน จัดทําแผนและ
ปฏิทินกิจกรรม

นักศึกษา 

2 อาจารยท่ี
ปรึกษา/
สโมสร
นักศึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน แผนการ
ดําเนินงานและ
เอกสารโครงการ 

3 อาจารยท่ี
ปรึกษา/
สโมสร
นักศึกษา 

 อาจารยท่ีปรึกษา/สโมสร
นักศึกษาแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินงานแตละโครงการ 
 

3 วัน คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

4 อาจารยท่ี
ปรึกษา/
สโมสร
นักศึกษา 

 อาจารยท่ีปรึกษา/สโมสร
นักศึกษา ดําเนินการประชุม
เพ่ือรับทราบถึงหนาท่ี 
 

1 วัน  

5 อาจารยท่ี
ปรึกษา/
สโมสร
นักศึกษา 

 อาจารยท่ีปรึกษา/สโมสร
นักศึกษาจัดกิจกรรม
ดําเนินการตามแผนงานตาม
ปฏิทินประจําป 
 

1 ป
การศึกษา 

 

      

เขียนโครงการ/กิจกรรม 

 

นําเสนอขออนุมัติ 

 

ไมอนุมัติ อนุมัติ 

ต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

 

1 

ดําเนินงานตามปฏิทิน 

 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/  
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

     

6 อาจารยท่ี
ปรึกษา/
สโมสร
นักศึกษา 

 

 อาจารยท่ีปรึกษา/สโมสร
นักศึกษา ประเมินผลโครงการ
และนําเสนอผูบริหารเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขในปถัดไป 
 

7 วัน ผลสรุปผลการ
ดําเนินงานตาม

แผน 

 
 
 

  
 

   

1 

สรุปโครงการ/ประเมินผล/รายงาน 

 

ส้ินสุด 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกกีฬาและนันทนาการ 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการอุปกรณกีฬาและสนามกีฬา 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.026 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายสุวิทย สุขทอง 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค   1.เพ่ือใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตองแมนยํารวดเร็วลดขอผิดพลาดในการทํางานและใหบรกิารดานสุขภาพและ
การออกกําลังกายแกนักศึกษาและบุคลากร  

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละคะแนนความพ่ึงพอใจขอผูมาใชบริการแผนกกีฬาและนันทนาการ 
ขอบเขตงาน  การใหบริการอุปกรณกีฬา การเขาใชสนามกีฬา หองออกกําลังกาย ใหกับนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และบุคคลภายนอก 
คําจํากัดความ  การใหบริการ หมายถึง การใหยืม – คืน อุปกรณกีฬา การใหใชสนามกีฬา การใหคําแนะนําในการออกกําลังกาย และการ

ใหใชเครื่องออกกําลังกาย 
อุปกรณกีฬา หมายถึง ไมแบดมินตัน ไมเทเบิลเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ลูกบาสเกตบอล และอ่ืนๆ 
สนามกฬีา หมายถึง สนามแบดมนิตัน สนามเทเบิลเทนนิส สนามวอลเลยบอล สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตซอล  
หองออกกําลังกาย หมายถึง สถานท่ีท่ีมีหลายรูปแบบใหเลือกการออกกําลังกาย โดยมีอุปกรณไวบริการ 

หนาท่ีความ 
รับผิดชอบ 

นายสุวิทย สุขทอง  เจาหนาท่ีกีฬาและนันทนาการ 
 

เอกสารอางอิง  กฎระเบียบการใชโรงยิมเซียม และระเบียบการยืมคืนอุปกรณกีฬา 
แบบฟอรมท่ีใช  สถิติการใชบริการ 
เอกสารบันทึก  จัดเก็บเปนเอกสารสถิติการใช วัน เดือน ป 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 จั ด ทํ า แ ผ น กํ า ห น ด ก า ร
ใหบริการอุปกรณกีฬา 
-เขียนโครงการจัดซื้ออุปกรณ
กีฬาประจําป 
-กําหนดระเบียบการยืม-คืน
อุปกรณกีฬา 

1 สัปดาห แบบฟอรมการ
จัดทําแผน 
แบบฟอรมการ
เขียนโครงการ 
แบบฟอรม
ระเบียบยืม-คืน
อุปกรณกีฬา 

2 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 รับความประสงคการขอใช
อุปกรณกีฬา 
-เขียนรายการอุปกรณกีฬาท่ี
จะขอใชบริการ  
- ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต อ ง
รายการอุปกรณท่ียืม  
-แลกบัตรนักศึกษาหรือบัตร
ประจําตัวอ่ืนท่ีมีรูป 
-กรณี ไมมี บัตร  ไม อ นุญาต
ใหยืมอุปกรณกีฬาทุกชนิด 

5 นาที แบบฟอรมขอยมื
อุปกรณกีฬา 

3 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 จัดอุปกรณกีฬา 
-นําอุปกรณกีฬาใหกับผูมาขอ
ใชบริการ 
 

3 นาที  

4 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 รับคืนอุปกรณกีฬา 
-ตรวจสอบอุปกรณกีฬาท่ีเขียน
ยืมไป 
-ลงช่ือสงอุปกรณคืน/รับบัตร
นักศึกษาคืน 

3 นาที แบบฟอรมรับ-สง
อุปกรณกีฬา 

5 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 ตรวจสอบสภาพ/ทําความ
สะอาด อุปกรณกีฬา 
-ทําความสะอาดอุปกรณกีฬา
หลังการใชบริการ 

30 นาที  

      

จัดทําแผน/กาํหนดการใหบริการ 

เขียนความประสงคขอ
ใชบริการอุปกรณกีฬา 

จัดอุปกรณกีฬาใหกบัผูขอใชบริการ 

รับคืนอุปกรณกีฬา 

1 

ตรวจสอบ/ทําความสะอาดอุปกรณกีฬาที ่
รับคืน 

 

เร่ิมตน 

 



 
      

 
 
 

       มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพื้นทีจั่กรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     
 

83 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

6 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 กีฬา ในแตละวัน เดือน ป  สรุป
สถิติการใชอุปกรณกีฬา 
-สรุปผลการใชบริการอุปกรณ  

1 สัปดาห แบบฟอรมสรุป
สถิต 

7 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 ประ เมิ นผลการ ให บริ การ
อุปกรณกีฬา 
-จัดทําแบบสอบถาม/สรุปผล
แบบการใหบริการอุปกรณ
กีฬา/มีกลองรับแสดงความ
คิดเห็น 

1 เดือน แบบฟอรมและ
เอกสารประเมิน 

8 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 -นําผลการประเมินไปปรับปรุง
การใหบริการ อุปกรณ กีฬา
ตอไป  
-นําเสนอหัวหนางานทราบ 

3 วัน แบบฟอรมการ
ใหบริการอุปกรณ
กีฬาและใบ
นําเสนอ 

   
 
 

   

1 

สรุปสถิติการใชอุปกรณกีฬา 

ประเมินผลการใหบริการอปุกรณกีฬา 

นําผลการประเมินผลการใหบริการ 

ไปปรับปรุงการบริการ 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการหองออกกําลังกายหองฟตเนส 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.027 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายสุวิทย สุขทอง 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตองแมนยํารวดเร็วลดขอผดิพลาดในการทํางานและใหบริการดานสุขภาพและการ
ออกกําลังกายแกนักศึกษาและบุคลากร  

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละคะแนนความพ่ึงพอใจขอผูมาใชบริการแผนกกีฬาและนันทนาการ 
ขอบเขตงาน  การใหบริการหองออกกําลังกายหองฟตเนส ใหกับนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และบุคคลภายใน 
คําจํากัดความ  การใหบริการ หมายถึง การใหคําปรึกษาในการออกกําลังกาย แนะนําการใหใชเครื่องออกกําลังกาย 

หองฟตเนส หมายถึง สถานท่ีออกกําลังกาย มีเครื่องออกกําลังกายไวใหบริการ 
หนาท่ีความ 
รับผิดชอบ  

เจาหนาท่ีกีฬาและนันทนาการ 
 

เอกสารอางอิง  กฎ ระบียบ มารยาทและหลักเกณฑการใชหองออกกําลังกาย 
แบบฟอรมท่ีใช  สถิติการใชบริการ 
เอกสารบันทึก  จัดเก็บเอกสารสถิติการใช วัน เดือน ป 
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 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 

 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 จั ด ทํ า แ ผ น กํ า ห น ด ก า ร
ใหบริการหองฟตเนส 
- เขียนโครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายประจําป 
- กําหนดระเบียบการการเขา
ใชบริการหองฟตเนส 

1สัปดาห แบบฟอรการเขียน
โครงการ
กฎระเบียบแบบ
แผนเพ่ือใหเกิด
ความเรยีบรอย 

2 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 เ ขี ยนความประสงค ขอใช
บริการหองฟตเนส 
-รับความประสงคการขอใช
หองฟตเนส 
-อานระเบียบการเขาใชหองฟต
เนส และปฏิบัติตาม 

3 นาที แบบฟอรมการ
ใชบริการหอง
ฟตเนส 

3 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 ตรวจสอบบัตรนักศึกษา 

-  ก ร ณี ไ ม มี บั ต ร นั กศึ กษา  
ไมอนุญาตใหใชบริการหองฟต
เนส 

1 นาที  

4 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 บันทึกการใชบริการหองฟต
เนส 
-ลงช่ือเขาใชบริการหองฟตเนส 

1 นาที แบบฟอรม
บันทึกการใช
หองฟตเนส 

5 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 
 
 

ตรวจสอบสภาพ/ทําความ
สะอาด เครื่องอออกกําลังกาย 
-ทําความสะอาดเครื่องออก
กําลังกายหลังการใชบริการ 
-ตรวจเช็คสภาพเครื่องออก
กําลังกายใหพรอมใชบริการ 
-สํารวจเครื่องออกกําลังกายท่ี
ชํารุด  

30 นาที แบบฟอรมจด
บันทึก 
อุปกรณและ
นํ้ายาทําความ
สะอาดเครื่อง
ออกกํากายกอน
ใหบริการ 

      

จัดทําแผน/กาํหนดการใหบริการ 

ตรวจสอบบัตรนักศึกษา 

ลงชื่อเขาใชบริการฟตเนส 

 

ตรวจสอบ/ทําความสะอาด  
เคร่ืองออกกําลังกาย 

 

1 

เร่ิมตน 

 

เขียนความประสงคขอใชบริการหองฟตเนส 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

6 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 สรุปสถิติการใชบริการหองฟต
เนส 
- ในแตละ วัน เดือน ป  

1สัปดาห แบบฟอรมบันทึก 

7 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 ประเมินผลการใหบริการหอง
ฟตเนส 
-จั ด ทํ าแจกแบบสอบ ถาม
สรุปผลแบบการใหบริการ 
ฟตเนส มีกลองรับแสดงความ
คิดเห็น 

30 วัน แบบฟอรมรับ
ความคิดเห็น 

8 เจาหนาท่ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

 -นําผลการประเมินไปปรับปรุง
การใหบริการหองฟตเนสตอไป  
-นําเสนอหัวหนางานทราบ 

1สัปดาห แบบฟอรมการ
ประเมิน 

      

ส้ินสุด 

1 

สรุปสถิติการใชฟตเนส 

ประเมินผลการใหบริการฟตเนส 

นําผลการประเมินผลการใหบริการ 
ไปปรับปรุงการบริการ 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การออกแนะแนวการศึกษาตอ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.028 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางภัทรวดี  ชาติกานนท 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี :  

(ถามี) 

วัตถุประสงค  
 

1. เพ่ือชวยใหนักเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองอยางถองแท จะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนไดตรงตามความ
ตองการและความสามารถตนเอง 

2. เพ่ือชวยใหนักเรียนไดรับขอมลูสารสนเทศทางการศึกษาตอในดานตาง ๆ 
3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละของ 80 ของผูรับบริการ มคีวามพึงพอใจ และไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน สําหรับการตดัสินใจในการศึกษาตอ 
ขอบเขตงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ี เปนการบริการใหขอมลูเก่ียวกับการศึกษา แกนักเรียน ใน สถานศึกษาตางๆ มีความสําคญัท่ีจะชวย

ใหขอมูลและความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการศึกษาตอ สาํหรับใชเปน ขอมูลในการตดัสินใจศึกษาตอ 
คําจํากัดความ  การแนะแนวการศึกษา ( Educational Guidance ) หมายถึง กระบวนการใหความชวยเหลือนักเรียนในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

การศึกษาโดยเฉพาะ เชน แนวทางการศึกษาตอ การเลือกโปรแกรมการเรียน การลงทะเบียน หลักสูตร การเรียนการสอน 
การวัดผลประเมินผลของโรงเรียน การคนควาเขียนรายงาน การอานหนังสือ การเตรียมตัวสอบ การสรางสมาธิในการเรียน 
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
คณะ หมายถึง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางภัทรวดี  ชาติกานนท 

เอกสารอางอิง  เอกสารตอบรับจากโรงเรียนท่ีติดตอไปแนะแนว หรือ จดหมายเชิญ 
แบบฟอรมท่ีใช  1  แบบฟอรมบันทึกการออกแนะแนวศึกษาตอ 

2  จดหมายเชิญรวมงาน 
3  แบบบันทึกขอความอนุมัติเดินทางไปราชการ 
4  แบบฟอรมขอใชรถ 
5  เอกสารกํากับติดตามแบบประเมินความพึงพอใจ 
6  แผนการดําเนินงานและคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 
7  รายงานการประชุมงานพัฒนานักศึกษา 

เอกสารบันทึก  
ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แบบบันทึกการออก
แนะแนวการศึกษาตอ 

สํ า นักงานเขต พ้ืน ท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

ตูเอกสารงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

1 ป เรียงตามวันท่ี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ 
/รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

     

1 สารบรรณ
งานพัฒนา
นักศึกษา 

 รับหนังสือจากสารบรรณงาน
พัฒนานักศึกษา 

2-3 นาที 
หนังสือเชิญเขา
รวมกิจกรรม 

2 แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 ประสานงานท้ัง 2 คณะ เพ่ือ
เขารวมการแนะแนวการศึกษา 

1-2 วัน 
หนังสือเชิญเขา
รวมกิจกรรม 

3 
แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 - เมื่อไดผูเขารวมเรยีบรอยแลว 
สงกลับแบบตอบรับเขารวม
กิจกรรมดังกลาว 
- ดําเนินการสงแบบตอบ
รับเขารวมกิจกรรม 

3-5 นาที 
 
 

2-3 นาที 

แบบตอบรับเขา
รวมกิจกรรม 

 
 

4 แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ , 
ผูอํานวยการ 
 

 - ทําหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล
เขารวมกิจกรรมดังกลาว 
 
- ผอ.พิจารณาอนุมัต ิ

5-7 นาที 
 
 

1-2 วัน 
หนังสือขออนุมัติ

ตัวบุคคล 

5 แผนกแนะ
แนว
การศึกษา , 
ยานพาหนะ 
 
 

 - เขียนคําขอใชพาหนะท่ีแผนก
ยานพาหนะ 
 
- แผนกยานพาหนะตรวจเช็ค
ตารางการใชรถ 

2-3 นาที 
 
 

3-5 นาที 
ใบคําขอใชรถ 

6 แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 
 
 

 - ในกรณีท่ีไมมรีถ(รถไมวาง) 
ทําหนังสือขออนุมัติเบิกคา
เดินทางไปราชการ 
- ผอ.พิจารณาอนุมัต ิ

5-7 นาที ใบคําขอใชรถ 

      

หนังสือเชิญเขารวม 

ประสานงานทั้ง2คณะ 

แบบฟอรมตอบรับเขารวม 

เขารวม ไมเขา

หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล 

อนุมัติ ไมอนุมัต ิ

เขียนคําขอใชพาหนะ เขตพื้นทีฯ่ 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

หนังสือขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

1 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ รายละเอียด
งาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

     

7 แผนก
ประชาสมัพั
นธ 

 - ทําหนังสือขอเบิกสื่อ
ประชาสมัพันธ 
 
 
- หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ
พิจารณา 

3-5 นาที 
 
 
 
1-2 วัน 

 
 
 

หนังสือขอเบิกสื่อ
ประชาสมัพันธ 

8 แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 
 
 

 - จัดเตรยีมอุปกรณและสื่อใน
การประชาสัมพันธตามจํานวน
นักเรียน 

1-3 ช.ม 

- 

9 แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 
 
 

 - กรณีท่ีไมมีรถของเขตพ้ืนท่ีฯ 
โดยสารโดยรถแท็กซีเ่น่ืองจาก
มีสัมภาระ 

*แลวแต
สถานท่ีท่ี
ไปแนะ
แนวฯ 

- 

 
 

10 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 
 
 

 - เมื่อเดินทางไปแนะแนว
การศึกษาเรยีนรอยแลว ทํา
หนังสือขอเบิกคาเดินทาง
ตามท่ีจายจริง 

3-5 นาที หนังสือขอเบิกคา
เดินทางไปราชการ 

 

 
 
 

     

1 

หนังสือขอเบิกอุปกรณและส่ือประชาสัมพันธ 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

จัดเตรียมอุปกรณในการออกแนะแนว

การศึกษา 

เดินทางแนะแนวการศึกษา 

หนังสือขอเบิกคาเดินทางไปราชการ 

ส้ินสุด 



      
 

 
 

90       มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การประชาสัมพันธขาวสมัครงาน 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.029 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางภัทรวดี  ชาติกานนท 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  
 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดเขาถึงขอมลูสารสนเทศการรับสมัครงานอยางสะดวกรวดเร็ว ครบถวน 
2. เพ่ือเผยแพรขอมลูขาวสารการรับสมัครงานผานชองทางตาง ๆ มากกวา 3 ชองทาง 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละของ 80 ของนักศึกษา สามารถรับรูขอมลูขาวสารผานชองทาง สะดวก รวดเร็วและครบถวน 
ขอบเขตงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ี เปนการบริการขอมูลขาวสารการรับสมัครงานสําหรับนักศึกษา เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขาวสาร 

ผานชองทางตาง ๆ ท่ีกําหนดและเปนฐานขอมูล การรับสมัครงานของนักศึกษาท้ัง  Past time และ Full time เนนการ
เตรียมความพรอมสูการทํางาน สําหรับนักศึกษาท่ีใกลสําเร็จ การศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานไดตรงตามสาขาท่ีจบ
การศึกษา 

คําจํากัดความ  การประชาสัมพันธขาวสมัครงาน หมายถึง ขาวสารซึ่งองคกร/สถาบัน หรือสถานประกอบการจัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพร
ตําแหนงงานการรับสมัครงานแกนักศึกษาและศิษยเกา 
นักศึกษาและศิษยเกา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ีกําลังศึกษาอยูและจบการศึกษา 
ตําแหนงงาน หมายถึง  ตําแหนงงานท่ีตรงตามคุณวุฒิของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท้ังในสวน
การทํางาน Past time และ Full time 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  นางภัทรวดี  ชาติกานนท 
เอกสารอางอิง  เอกสารประชาสัมพันธรับสมัครงานของแตละหนวยท่ีสงเขามา 
แบบฟอรมท่ีใช  1. แบบฟอรมบันทึกการรับสมัครงาน 

2. บันทึกขอความสงหนังสือประกาศรับสมัครงาน 
3. แบบฟอรมออกแบบสื่อประชาสัมพันธสมัครงาน 
4. แบบฟอรมรายงานการสรุปขอมูลขาวสารประชชาสัมพันธการรับสมัครงาน 

เอกสารบันทึก  
 
 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
การประชาสัมพันธ
ขาวสมัครงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

ตูเอกสารงานแนะ
แนวการศึกษาและ

อาชีพ 

1 ป เรียงตามวันท่ี 

 



      
 

 
 

91       มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

 

    

1 
 
 

สารบรรณ
งานพัฒนา
นักศึกษา 
 
 

 1.1 รับหนังสือจากสารบรรณ
งานพัฒนานักศึกษา 

2-3 นาที 
 
 
 

หนังสือเขา
ประชาสมัพันธรับ
สมัครงาน  

2 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 
 

 2.1 ลงรับหนังสือในสมุดรับ
หนังสือเขาแผนก 
 
 

3-5 นาที หนังสือเขา
ประชาสมัพันธรับ
สมัครงาน 
 

3 
 
 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 3.1 พิจารณาชองทางในการ
ประชาสมัพันธขาวสาร 
 

2-3 นาที หนังสือเขา
ประชาสมัพันธรับ
สมัครงาน 

4 
แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 4.1 สําเนาเอกสารเพ่ือตดิ
ประชาสมัพันธ สแกนเอกสาร
และโพสตขอความลงใน
เฟสบุค ,ไลน ,เว็บแนะแนว 
 
 
 

10-15 
นาที 

ระยะเวลา
ประชาสมั 
พันธ 1
เดือน 

หนังสือเขา
ประชาสมัพันธรับ
สมัครงาน 

 

 

    

หนังสือเขา 

ลงรับหนังสือเขาแผนก 

ประชาสัมพันธ

ขาวสาร 

 ชองทางในการประชาสัมพันธ 

- บอรดประชาสัมพันธ 
- Facebook 
- Line 
- เว็บแนะแนวฯ 
- เสียงตามสาย 

 

เร่ิมตน 

 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการใหการปรึกษาแนะแนวการใช

ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.030 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางภัทรวดี  ชาติกานนท 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหการปฏิบัตสิอดคลองกับนโยบายดานการดูแลชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
2. เพ่ือใหบริการใหการปรึกษาแนะแนวการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือเปนขอมูลในการใหคาํปรึกษา ดูแล และติดตามนักศึกษา 

 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละของ 80 ของนักศึกษาผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ อีกท้ังรูจักและเขาใจตวัเองท้ังในดานการศึกษาเลาเรียน                    

เรื่องสวนตัว เรื่องสังคม และเรื่องงานอาชีพ มากข้ึน 
ขอบเขตงาน  ใชกระบวนการหรือกรรมวิธีของการใหคําปรึกษาเพ่ือใหนักศึกษารูจกัและเขาใจตัวเองท้ังในดานการศกึษาเลาเรียน                    

เรื่องสวนตัว เรื่องสังคม และเรื่องงานอาชีพของแตละคนในอนาคต จะเนนใหคําปรึกษา 4 หัวขอหลักดังน้ี 
- เรื่องของการศึกษาเลาเรียน หรือท่ีเรียกวาการเรียนการสอน 
- เรื่องสวนตัวของนักศึกษา 
- เรื่องของสังคมท่ีนักศึกษาจะตองประสบ 
- เรื่องงานอาชีพเมื่อเขาศึกษาจบ หรืออาจจะจําเปนตองหางาน 

นักศึกษาปท่ี 1-2 เนนการเรียนการสอน เรื่องสวนตัว เรื่องสังคมและงานอาชีพตามลําดับ 
นักศึกษาปท่ี 3 นักศึกษาไดรับทราบ รับรู ถึงวิธีการเรียนรูมากพอสมควรแลวอาจารยท่ีปรึกษาพึงหยิบเอาเรื่องสวนตัว กับ
เรื่องสังคมมาเปนปจจัยเนนเปนลําดับแรกๆ (Priority) สวนเรื่องการเรียนรูกับงานอาชีพเนนเปนลําดับรองๆ 
นักศึกษาปท่ี 4 นาจะหยิบเอาเรื่องงานอาชีพควบคูไปกับการเรียนรูแลวจึงเนนเรื่องสังคม และเรื่องสวนตัวเปนลําดับ 

คําจํากัดความ  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
การใหคําปรึกษา หมายถึง กระบวนการใหความชวยเหลือ ติดตอสื่อสารกันดวยวาจาและกิริยาทาทาง ท่ีเกิดจาก
สัมพันธภาพทางวิชาชีพ ของบุคคลอยางนอย 2 คน คือผูใหและผูรับคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาในท่ีน้ี หมายถึง ครูหรือ
อาจารยท่ีมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการใหคําปรึกษา มีความรู และทักษะในการใหคําปรึกษา ทําหนาท่ีใหความชวยเหลือแก
ผูรับคําปรึกษา แกนักศึกษา ซึ่งเปนผูท่ีกําลัง ประสบความยุงยากใจ หรือมี ความทุกขและตองการความ ชวยเหลือใหเขาใจ
ตนเอง เขาใจ สิ่งแวดลอม ใหมีทักษะในการ ตัดสินใจ และหาทางออกเพ่ือลด หรือขจัดความทุกขยุงยากใจดวย ตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายท่ีตองการ 
อาจารยท่ีปรึกษา หมายถึง อาจารยท่ีไดรับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาท่ีใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา            
แกนักศึกษา ทางดานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเขากับสังคม การเขารวม กิจกรรม การวางแผน และการ
เตรียมเพ่ืออาชีพ ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ เรียนอยางเปนระบบ ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือให
นักศึกษาพัฒนาตนเองและมีความกาวหนา สงผลตอการประสบ ผลสําเร็จในอนาคต อีกท้ังคอยตักเตือนดูแลความประพฤติ 
ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจเพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาตนเปนคนเกง คนดี สามารถใชชีวิตอยู ในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสขุ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  นางภัทรวดี  ชาติกานนท 
เอกสารอางอิง  - 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการใหการปรึกษาแนะแนวการใช

ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.030 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางภัทรวดี  ชาติกานนท 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

แบบฟอรมท่ีใช  1. แบบบันทึกขอขอคําปรึกษา/แบบฟอรมบันทึกพฤติกรรม 
2. แบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 
3. แบบฟอรมรายงานผลและสรุปแจงผูบริหารทราบ 
4. ตารางและชองทางการใหคําปรึกษา 

เอกสารบันทึก  
 
 
 
 
 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
1.แบบบันทึกขอขอ
คําปรึกษา 
2. แบบประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ใหบริการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

ตูเอกสารงานแนะ
แนวการศึกษาและ

อาชีพ 

1 ป เรียงตามวันท่ี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

 
  

  

1 
 
 
 
 

อาจารยท่ี
ปรึกษา
อาจารยแนะ
แนว 

  

3-5 นาที  

2 
 
 
 
 
 
 

อาจารยท่ี
ปรึกษา 

 พิจารณาปญหาของนักศึกษา
รวมกัน 

  

4 
 
 
 

อาจารยท่ี
ปรึกษา
อาจารยแนะ
แนว 

 ใหคําปรึกษา ข้ึนอยูกับ
แตละเคส 

แบบบันทึกการให
คําปรึกษา 

5 
 
 
 

อาจารยท่ี
ปรึกษา
อาจารยแนะ
แนว 

 - บันทึกขอมูลเพ่ือติดตามผล 
- สรุปผลการใหคําปรึกษา 

5-10 
นาที 

แบบบันทึกการให
คําปรึกษา 

6 
 
 

อาจารยท่ี
ปรึกษา
อาจารยแนะ
แนว 

 - ติดตามนักศึกษา 
- บันทึกขอมูลการใหคําปรึกษา 
 

5-10 
นาที 

แบบบันทึกการให
คําปรึกษา 

7 
 
 

อาจารยแนะ
แนว 

 - ติดตามนักศึกษา 
 
 
 

5 นาที แบบบันทึกการให
คําปรึกษา 

  
 
 

  
 
 

 

 

พิจารณา

ปญหา 

เร่ิมตน 

 

ส้ินสุด 

แจง้เวลาพบนกัศกึษา 

อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารยแ์ผนกแนะแนว 

ใหก้ารปรกึษาโดย

อาจารยท์ี่ปรกึษา 

ใหก้ารปรกึษาโดย

อาจารยแ์นะแนว 

บนัทกึขอ้มลูการให้

คาํปรกึษา 

สรุปผลการ

ดาํเนินงาน 

ติดตามผลการให้

คาํปรกึษา 

บนัทกึขอ้มลูการให้

คาํปรกึษา 

จบการติดตาม 
ติดตามผลการให้

คาํปรกึษา 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานติดตามผูสําเรจ็การศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.031 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางภัทรวดี  ชาติกานนท 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  
 

1. เพ่ือใหไดขอมูลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
2. เพ่ือเสรมิสรางสัมพันธอันดีงามของสถานศึกษากับนักศึกษาแตละรุน  
3. เพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือหาวิธีใหความชวยเหลือ แนะนํามาเปนขอมูล

ประกอบพิจารณาวางแผนการจัดการเรยีนการสอนตอไปเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนํามาปรับใหตรง
ตามความตองการของผูประกอบการ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละของ 80 ของ ผูสําเร็จการศกึษาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และสงขอมลูกลับมาท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ขอบเขตงาน  เปนกระบวนการหาขอมลูหรือขาวสารเก่ียวกับผูท่ีจบการศึกษาแลว ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนในการแนะแนวและใหบริการตอผูจบ

การศึกษา เปนการรวบรวมสถานภาพของผูสําเร็จท่ีเรียนสําเร็จจากหลักสตูรตาง ๆ โดยการ 
ติดตามแบบประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

- ประสานงาน 2 คณะเพ่ือทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชงานบัณฑิต 
- ปรับปรุง แกไข แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชงานบัณฑิต ใหตรงตาม....ของแตละสาขาวิชา 
- จัดเตรียมแบบสอบถาม 
- รับเอกสารการประเมินจากผูประกอบการ 
- ประมวลผลขอมูล 
- แจงผลแกคณะและมหาวิทยาลยั 

การกรอกขอมูลภาวะการมีงานทํา 
- ประชาสมัพันธขาวสารการเปดระบบกรอกภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
- ตรวจสอบ จํานวนบัณฑติท่ีเขามากรอกภาวการณมีงานทําในระบบ 
- รายงานใหคณะทราบ ถึงจํานวนการเขามากรอกขอมูล เปนระยะ 
- ติดตาม กระตุนใหบัณฑติท่ียังไมกรอกขอมูลมากรอกขอมูลในระบบ 
- ประมงลผลขอมูล 
- รายงาน 

คําจํากัดความ การติดตามการประกอบอาชีพ หมายถึง การตดิตามผลผูสําเรจ็การศึกษาของมหาวิทยาลยั เพ่ือใหไดขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษาในดานการประกอบอาชีพ รวมท้ัง กระบวนการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  
ภาวะการมีงานทํา หมายถึง สถานภาพในการประกอบอาชีพของผูสําเรจ็การศึกษาหลัง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย        
ความตองการ หมายถึง ความคิดหรือความรูสึกความคาดหวังในการจัดการศึกษาและ การประกอบอาชีพของศิษยเกาท่ี
สําเรจ็การศึกษา  
แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบัณฑิต หมายถึง แบบสอบถามท่ีบัณฑิตตองนําไปใหนายจางหรือผูประกอบการประเมิน 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางภัทรวดี  ชาติกานนท 

เอกสารอางอิง  แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชงานบัณฑิต ของแตละสาขา 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานติดตามผูสําเรจ็การศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.031 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางภัทรวดี  ชาติกานนท 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

แบบฟอรมท่ีใช  
 

1. แบบสอบถามตดิตามผูสําเร็จการศึกษา 
2. รายงานการประชุม 
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
4. ฐานขอมูลศิษยเกา 

เอกสารบันทึก  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
1.แบบสรุปการกรอก
ขอมูลภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต 
2. แบบประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ผู ใ ช ง า น
บัณฑิต 

สํ า นักงานเขต พ้ืน ท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

ตูเอกสารงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

1 ป เรียงตามวันท่ี 

 



      
 

 
 

97       มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     
 

คณะกรรมการประชมุวางแผน 

ติดตามผูส้าํเรจ็การศกึษา 

ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับ

ผูสําเร็จการศึกษา 
 

นาํเสนอผูบ้รหิาร 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

 
 
 

 
  

  

1 
 
 
 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 -เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
-ประสานงานแจง
คณะกรรมการทราบ 
-คณะกรรมการประชุม
วางแผน และแบงหนาท่ี
รับผิดชอบ 
 
 

 
1-3 นาที 

 
 

3 ช่ัวโมง 

 
คําสั่งแตงตั้ง 
 
 
รายงานการ
ประชุม 

2 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 จัดทําแบบสอบถามติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษาและเอกสาร 
, เว็บไซต , คิวอารโคด 

1 อาทิตย แบบสอบถาม 

3 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 ดําเนินการแจกเอกสาร
แบบสอบถามตดิตามผูสําเร็จ
การศึกษา,ทําผานเว็บ คิวอาร
โคด 

1 เดือน แบบสอบถาม+
รายช่ือนักศึกษา

ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

 
4 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 คณะกรรมการวิเคราะหและ
สรุปขอมลู ใสฐานขอมลูศิษย
เกา 

1 อาทิตย ขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษา 

5 
 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 รายงานสรุปผลการศึกษาให
รองอธิการบดีทราบ 

1 วัน รายงานสรุป 

6 
 

แผนกแนะ
แนว
การศึกษา
และอาชีพ 

 สงรายงานผลตดิตามผูสําเร็จ
การศึกษาใหท้ัง 2 คณะ
รับทราบ 

1 วัน รายงานสรุป 

  

  
 

 

ยุติ 

เร่ิมตน 

 

แตงต้ังคณะกรรมการผูสําเร็จการศึกษา

ดําเนินการติดตามเก็บขอมูล 
 

ส้ินสุด 

อนมุตัิ ไมอ่นมุตัิ 

แจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกบรกิารและสวัสดีการนักศึกษา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ข้ันตอนการสมัครเรียนหลักสตูรนักศึกษา

วิชาทหาร 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.032 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายพิมุข คนาจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหนักศึกษาท่ีตองการสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร 
2. เพ่ือใหนักศึกษาผานหลักสูตรอยางมีประสิทธิตลอดการฝก 
3. เพ่ือเปนคนประสานระหวางสถานบันและศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  นักศึกษาท่ีสมัครเรียนรักษาดินแดนไดเขารับการเรียกหลักสตูรครบ 100% 
ขอบเขตงาน  1. ใหบริการแกนักศึกษาท่ีตองการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

2. ประสานงานระหวางสถานศึกษากับศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร 
3. ดูแลและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตางๆท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
4. ใหคําแนะนําและวางกฎระเบียบใหนักศึกษา 

คําจํากัดความ  นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคณุสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด ไวในกฎกระทรวง และอยูในระหวางการฝก
วิชาทหาร ตามหลักสตูรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ใชคํายอวา “ นศท. ” 
ศศท. หมายถึง ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร 
ผกท. หมายถึง ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ผูปฏิบัติงาน/ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร - กํากับดูแลรบัผิดชอบนักศกึษาวิชาทหารในสังกัดตลอดจนจบการศึกษา 
เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  1. แบบ รด.1 

2. แบบ รด.2 
3. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาวิชาทหาร 
4. รูปถาย 1 น้ิว 
5. ใบสําเร็จการศึกษาช้ันลาสุด (ยกเวนป 1) 
6. ใบยายสถาบันจากตนสังกัด 
7. บัญชีรายช่ือผูสอบผาน ตก ซ้ําช้ัน 
8. ประวัติผูปกครอง 
9. ตารางเขารับการฝก 
10.หนังสือขอเวลาเรยีน 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ี  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธผาน  
www.cpc.ac.th  บ อ ร ด
ปร ะชาสั ม พัน ธ  Facebook 
ง าน พัฒนา นั กศึ กษา  และ
ประชาสัมพันธผานเสียงตาม
สาย 

1 วัน  

2 นักศึกษา  นักศึกษาติดตอขอรับใบสําเร็จ
การศึกษาวิชาทหารช้ันลาสุด 

  

3 นักศึกษา  นักศึกษายื่นแบบรายงานตัว 
รด.2  หรือ แบบรายงานตัว รด.
3 และเอกสารประกอบการ
สมัคร 

 1. แบบ รด.1 
2. แบบ รด.2 
3. สําเนาบัตร
ประชาชนหรือ
บัตรนักศึกษาวิชา
ทหาร 
4. รูปถาย 1 น้ิว 
5. ใบสําเร็จ
การศึกษาช้ัน
ลาสดุ (ยกเวนป 1) 
6. ใบยายสถาบัน
จากตนสังกัด 

4 เจาหนาท่ี  นักศึกษาสงใบคํารองและลงช่ือ
ไวเปนหลักฐาน 

2 นาที  

      

ประชาสัมพันธเร่ืองการรับสมัครและ

รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

นักศึกษาที่

ตองการเรียน 

นศท. 

 

นศท. ที่โอนยาย

สถานศึกษา 

 

ยื่นแบบรายงาน

ตัว รด.2  

 

ยื่นแบบรายงาน

ตัว รด.1  

 

ตรวจสอบลงชื่อ 

ขอใบรับรองการฝก 

จากศูนยฝก 

 

1 

เร่ิมตน 

 

http://www.cpc.ac.th/
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

5 เจาหนาท่ี  เจาหนาท่ีคัดแยกเอกสารแยก
ช้ันป บันทึกขอมูลลงในระบบ
ฐานขอมูลของหนวยรักษา
ดินแดน และจัด พิมพ บัญชี
รายช่ือแยกช้ันป 

1 ชม  

6 เจาหนาท่ี  1.ผูกํากับสถานศึกษา ลงนาม
รับรองในชองคํารับรองของ
สถานศึกษา 
2.เจาหนาท่ีจัดสงไฟลขอมูล
นักศึกษาวิชาทหารไปยังศูนย
ฝกนักศึกษาวิชาทหาร  
3.นําบัญชีรายช่ือ รด.1 นําสง
ท้ังหมด 11 ชุด ไปยังโรงเรียน
รักษาดินแดน ศูนยกลางกําลัง
สํ า ร อ ง  กํ า ลั ง สํ า ร อ งก อน
รายงานตัว (2 สัปดาห ) 
4.เจาหนาท่ีนําบัญชีรายช่ือทุก
ช้ันป   ช้ันปละ 9 ชุด สงไปยัง
โ ร ง เ รี ย น รั ก ษ า ดิ น แ ด น 
ศูนยกลางกําลังสํารองกอน
รายงานตัว (2 สัปดาห )  

1 วัน 1.บัญช่ือรายช่ือ
แยกประเภทช้ันป
นักศึกษาวิชา
ทหารตามจํานวน
สถานนี 
2.แบบ รด.1,2 
3. สําเนาบัตร
ประชาชนหรือ
บัตรนักศึกษาวิชา
ทหาร 
4. รูปถาย 1 น้ิว 
5. ใบสําเร็จ
การศึกษาช้ัน
ลาสดุ (ยกเวนป 1) 

7 เจาหนาท่ี, 
นักศึกษา 

 1 . ผู กํ า กั บ ฯ  นํ า นั ก ศึ ก ษ า
รายงานตัว ณ โรงเรียนรักษา
ดินแดน 
2.นักศึกษารายงานตัวตรวจ
เครื่องแบบและหลักฐานการ
สมัครเรียน ณ โรงเรียนรักษา
ดินแดน 

1 วัน หนังสือขอเวลา
เรียน 

8 เจาหนาท่ี, 
นักศึกษา 

 แ จ ง ต า ร า งป ฏิ ทิ น ก า ร ฝ ก 

(นศท.) ประจําป 

5 นาที  

      

 

หนวยวิชา

ทหารนําใบ

รายงานตัว 

รด.1 , รด.2  

สงใหผูกํากับ

สถานศึกษา 
 

จัดสงขอมูล

บัญชีรายชื่อ

ใหศูนยฝก 

นศท. 

 

นํานักศึกษารายงานตัว 

 

รายงานตัวเขารับการศึกษาวิชาทหาร 

 

ประกาศรายชือ่ผูที่สิทธิเขาเรียนวิชาทหาร 

1 

บันทึกขอมูลเขา

ระบบและจัดทาํบัญชี

รายชื่อ 

 

จัดสงขอมูลบัญชี

รายชื่อใหกาํกับ 

 

 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การเรยีนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.033 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายพิมุข คนาจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือใหนักศึกษาผานหลักสูตรอยางมีประสิทธิตลอดการฝก 
2.ประสานงานกับอาจารยวิชาและคณะ ในกรณีท่ีนักศึกษาตองไปดาํเนินการเก่ียวกับวิชาทหาร 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  นักศึกษาวิชาทหารผานหลักสตูรรอยละ 80 
ขอบเขตงาน  1. ใหบริการแกนักศึกษาท่ีตองการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

2. ประสานงานระหวางสถานศึกษากับศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร 
3. ดูแลและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตางๆท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
4. ใหคําแนะนําและวางกฎระเบียบใหนักศึกษา 

คําจํากัดความ  ภาคท่ีต้ัง(ภาคทฤษฏ)ี หมายถึง การศึกษาวิชาทหารภายในศูนยการฝกของนักศึกษาวิชาทหารตามสังกัด 
ภาคสนาม(ภาคปฏบัิติ) หมายถึง การท่ีนักศึกษาวิชาทหารไปฝกท่ีเขาชนไก จังหวัดกาญจนบุร ี
ผกท. หมายถึง ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ผูปฏิบัติงาน/ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร - กํากับดูแลรบัผิดชอบนักศกึษาวิชาทหารในสังกัดตลอดจนจบการศึกษา 
เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  1. บัญชีรายช่ือผูสอบผาน ตก ซ้ําช้ัน 

2. ประวัติผูปกครอง 
3. ตารางเขารับการฝก 
4.หนังสือขอเวลาเรียน 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ี / 
นักศึกษา 

 

1. นกัศกึษาเขา้เรยีนประจาํ

สปัดาหท่ี์กาํหนด รอ้ยละ80 

2. ผูก้าํกบัตรวจเช็คการเขา้

เรยีนของนกัศกึษาเป็นระยะ 

8-10 

สปัดาห ์

ตารางการเขา้

เรยีนกภาคท่ีตัง้ 

2 เจาหนาท่ี / 
นักศึกษา 

 เขา้รบัตารางการสอบภาค

ทฤษฏีของนกัศกึษาวิชาทหาร 

พรอ้มแจง้ใหน้กัศกึษาทราบ

ถึงสถานท่ีและหว้งเวลาสอบ 

1 วนั บญัชีรายช่ือสนาม

สอบ 

3 เจาหนาท่ี / 
นักศึกษา 

 

1. ตรวจสอบรายช่ือของ

นกัศกึษาวิชาทหารในสงักดั

ทัง้หมด 

2. ประกาศใหน้กัศกึษาทราบ

สาํหรบัผูผ้า่นการสอบ 

1 วนั บญัชีรายช่ือ

นกัศกึษาวิชาทหาร 

4 เจาหนาท่ี 

 

เขารวมประชุมจัดการฝก 1 วัน หนังสือคูมืvประจําป 

5 เจาหนาท่ี  1 . กํ า ห น ด แ ผ น จั ด ก า ร ฝ ก
ภาคสนาม 
2.เสนอความจํานงคในการ
เลือกผลัดฝก 

1 วัน 1.แผนผังตารางการ
ฝกภาคสนาม 

2.ตารางกิจกรรม
มหาลัย 

6 เจาหนาท่ี  เจาหนาท่ีจัดทําหนังสือขอเวลา
เรียนสําหรับนักศึกษา และขอ
อนุมัติบุคคลไปปฏิบัติหนาท่ี
ประสานงานกํากับดูแลตลอด
หวงการฝก 
 

1 วัน 1.หนังสือขอเวลา
เรียน 2 คณะเปน
รายบุคคล 

2.หนังสือขออนุมัติ
บุคคล 

      

  

ประชุมการจัดการผลัดฝกภาคสนาม 

รับตารางการฝกภาคสนาม 

1 

เขาเรียนตามหลักสูตรนักศึกษาวิชา

ทหารที่กําหนด 

รับบัญชีรายชื่อการเขาสอบภาค

ทฤษฏ ี

ประกาศรายชือ่นักศึกษาวิชาทหารที่

สามารถไปฝกภาคสนาม 

ดูตารางกิจกรรม+

ตารางสอบนักศึกษา 

 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

7 เจาหนาท่ี, 
นักศึกษา 

 1.เรียกประชุมช้ีแจงนักศึกษา
วิชาทหารใหทราบกําหนดการ
ผลัดฝกภาคสนามประจําป 
2. เ ก็บขอมูลส วนตัว ในการ
ติดตอผูปกครองกรณีฉุกเฉิน 

1 วัน ตา ร า ง เ ก็ บข อมู ล
นักศึกษาวิชาทหาร 

8 เจาหนาท่ี, 
นักศึกษา 

 1.นักศึกษาวิชาทหารทุกคน
รวมตัวท่ีข้ึนรถ 
2.ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร
รายตัวท่ี บก.พิเศษ ภาคสนาม 

 

3 ชม.  

9 เจาหนาท่ี  ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารเขา
ร ว ม  ป ร ะ ส า น ง า น  ดู แ ล
นักศึกษาตลอดหวงการฝก
ภาคสนามตามสถานีการฝก 

ตลอดการ

ฝึก 

1.แผนท่ีคายฝก 

2.ตารางฝกของกอง
พัน 

10 เจาหนาท่ี, 
นักศึกษา 

 เขารวมพิธีปดการฝกภาคสนาม 
และเดินทางกลับภูมิลําเนา 

2 ชม.  

11 เจาหนาท่ี  ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารเขา
รั บ ผ ล ก า ร เ รี ย น ป ร ะ จํ า ป
การศึกษาพรอมตรวจสอบ
รายช่ือความถูกตอง 

1 วนั เอกสารผลการเรียน
ประจําป 

12 เจาหนาท่ี, 
นักศึกษา 

 ประกาศใหนักศึกษาวิชาทหาร
รับทราบ 

5 นาที  

13 เจาหนาท่ี, 
นักศึกษา 

 เก็บขอมูลนักศึกษาวิชาทหารท่ี
สําเร็จช้ันป ท่ี 5 เพ่ือทําเรื่อง
แตงตั้งยศภายหลัง 

1 ชม. สําเนาจบ รด.ป 5 

      

 

1 

กํากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

ตามสถานีการฝก 

 

เขารวมพิธปีดการฝก

ภาคสนาม 

เขารับผลสําเร็จการศึกษาวิชา

ทหารประจําป 

สงตัวนักศึกษาวิชาทหารขึ้นรถไป

ภาคสนาม 

 

ประชาสมัพนัธก์บันกัศกึษา 
วิชาทหาร 

 

ประกาศผลการเรียน 

ประจําปการศึกษา 

ส้ินสุด 

เรียกเก็บขอมูลนักศึกษา

วิชาทหารที่จบชั้นปที่ 5 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การแตงตั้งวาท่ีรอยตร ี

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.034 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายพิมุข คนาจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ืออํานวยความสําเร็จของนักศึกษาวิชาทหารท่ีเรียนจบในหลักสตูรวิชาทหาร 5 ป และปรญิญาตรตีามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  นักศึกษาท่ียื่นแตงตั้งยศ ไดรับการแตงตั้งยศ 100% 
ขอบเขตงาน  1. ใหบริการแกนักศึกษาท่ีศึกษาจบหลักสตูรนักศึกษาวิชาทหาร 

2. ประสานงานระหวางสถานศึกษากับหนวยบัญชาการกําลังสํารอง 
3. ใหคําแนะนําแนวทางการเปลีย่นคํานําหนาช่ือ 

คําจํากัดความ  วาท่ีรอยตรี หมายถึง นักศึกษาวิชาทหารท่ีจบหลักสูตรรักษาดินแดนช้ันป 5 และศึกษาจบในระบบอนุปริญาณตรีและ
เทียบเทา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ผูปฏิบัติงาน/ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร  – กํากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดตลอดจนจบการศึกษา 
ผูอํานวยการ/หัวหนางานทะเบียนและผล – ลงนามอนุมตัิรับรองนักศึกษา 

เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  1. แบบคํารองแตงตั้งยศ 

2. หนังสือรับรองผลสําเร็จการศึกษา 
3. สําเนารับรองจบหลักสูตรวิชาทหารช้ันปท่ี 5 
4. สําเนาบัตรประชาชน 
5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนา สด.8 (ชาย) 

เอกสารบันทึก  - 



มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก           

 
105 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ี / 

นักศึกษา 

 ประชาสมัพันธใหนักศึกษาท่ี

สําเรจ็วิชาทหาร 5 ป ใหกรอก

คํารอง 

1 วัน  

2 เจาหนาท่ีงาน

พัฒนาฯ /

เจาหนาท่ีงาน

ทะเบียนและ

ผล 

 ตรวจสอบสถานะกับแผนก

ทะเบียนวานักศึกษาสาํเรจ็ตาม

หลักสตูรจริงหรือไม 

1 วัน -แบบคํารองแตงตั้ง
ยศ 
-สําเนารับรองจบ
หลักสตูรวิชาทหาร
ช้ันปท่ี 5 
-สําเนาบัตร
ประชาชน 
-สําเนาทะเบียนบาน 
-สําเนา สด.8 (ชาย) 

3 เจาหนาท่ี / 

ผูบริหาร 

 จัดทําหนังสือรับรองรายช่ือ

นักศึกษาวิชาทหารท่ีสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรบัณฑิตให

ผูบริหาร/หัวหนาฝายทะเบียน 

ลงนาม 

1 วัน ทําบัญชีรายช่ือ

นักศึกษาวิชาทหาร

พรอมหนังสือรับรอง

สําเรจ็การศึกษา 

4 เจาหนาท่ี 2 

หนวยงาน 

 เรียบเรียงเอกสารแตงตั้งวาท่ี

รอยตรสีงหนวยบัญชาการ

รักษาดินแดน 

1 วัน  

5 เจาหนาท่ี 2 

หนวยงาน 

 รับคําสั่งประกาศแตงตั้งยศ ท่ี

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน

(ระยะเวลาแตงตั้งยศ 2-3 

เดือน) 

1 วัน สําเนาคําสั่งแตงตั้ง

ยศ 

6 เจาหนาท่ี / 

นักศึกษา 

 ใหนักศึกษาติดตอขอรับ

เอกสารคาํสั่งแตงตั้ง พรอม

ช้ีแจงข้ันตอนการขอการ

ประดับยศและข้ันตอนการขอ

ใสชุดวันรับปรญิาญบัตร 

1 วัน  

      

ประชาสัมพันธเรียกเก็บขอมูล 

ทําหนังสือรับรองนักศึกษา 

ตรวจสอบหลักฐาน 

 

เรียกนักศึกษามารับเอกสาร 

เร่ิมตน 

 

ส้ินสุด 

นําสงเอกสารขอแตงต้ังยศ 

 

รับสําเนาแตงต้ังยศ 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ข้ันตอนการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับ

ราชการทหาร 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.035 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดน : นายพิมขุ คนาจันทร 
ควบคุมโดน : หวัหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค   เพ่ือใหนักศึกษาท่ีตองการผอนผนัการตรวจเขารับราชทหารไดรับการยกเวนในปน้ัน 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  นักศึกษาท่ีทําเรื่องผอนทหารไดรบัการยื่นยันผอนผันการเขารับการตรวจเลือกราชการทหารครบจนจบในมหาวิทยาลัย 

(รอยละ 90 ) 
ขอบเขตงาน  1. ใหบริการแกนักศึกษาท่ีตองการผันผอนตรวจรับราชการทางทหาร 

2. ประสานงานระหวางสถานศึกษากับสัสดีแตละจังหวัด 
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆท่ีเก่ียวของ 
4. ใหคําแนะนําละหลักปฏบัิติในการผอนผัน 

คําจํากัดความ  ผอนผันการตรวจเขารับราชการทหาร หมายถึง ผูชายท่ีเขาชวงอายุ 20 ป ตามกฏหมายกําหนด ท่ีประสงคขอผอน
ผันการเกณฑทหารประจําปน้ัน 
ผกท. หมายถึง ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

ผูปฏิบัติงาน/ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร  
- จัดทําชุดเอกสารผอนผันการเขาตรวจรับราชการทหารใหกับนักศึกษา  
- ประสานงานสัสดีและนักนักศึกษาในกรณีเรงดวน(อาทิ นักศึกษารับหมายเรียกผดิหรือยังไมไปแกหมายเรียก) 

เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  1. แบบฟอรมคํารองการผอนผันวิชาทหาร 

2. สด.9 
3. สด.35 
4. หนังสือรับรองเปนนักศึกษา 
5. สําเนาบัตรประชาชน 
6. สําเนาทะเบียนบาน 
7. สําเนาเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถามี) 
8. สําเนา สด.10 (ถามีกรณีเปลี่ยนภูมิลําเนาทหาร) 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

  
 

    

1 เจาหนาท่ี   ประชาสมัพันธขอมูลผานชองทาง 
www.cpc.ac.th และ
Facebook งานพัฒนานักศึกษา,
ปายประกาศประชาสัมพันธ และ
เสียงตามสาย 

3 เดือน 
พ.ย.-ม.ค. 

 

2 นักศึกษา  นักศึกษาชายท่ีมีอายุ 20 ป
บริบูรณท่ีไมไดเรียนวิชาทหาร 
หรือ เรียนไมจบนักศึกษาวิชา
ทหาร ป 3  

3 เดือน 
พ.ย.-ม.ค. 

 

3 เจาหนาท่ี  ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารแนบคาํรองใหครบถวน 
หากไมถูกตองสงคืนนักศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการแกไขใหถูกตอง 

3 เดือน 
พ.ย.-ม.ค. 

1. แบบฟอรมคํา
รองการผอนผัน
วิชาทหาร 
2. สด.9 
3. สด.35 
4. หนังสือรับรอง
เปนนักศึกษา 
5. สําเนาบัตร
ประชาชน 
6. สําเนา
ทะเบียนบาน 
7. สําเนาเปล่ียน
ชื่อ – สกุล (ถามี) 
8. สําเนา สด.10 
(ถามีกรณีเปล่ียน
ภูมิลําเนาทหาร) 

4 นักศึกษา  นักศึกษาสงใบคํารองและลงช่ือไว
เปนหลักฐาน 

3 เดือน 
พ.ย.-ม.ค. 

 

      

ประชาสัมพันธกําหนดการขอผอนผัน

การตรวจเลือกเขารับราชการทหาร

(เดือนตุลาคม – มกราคม) 

ยื่นคํารองขอ 

ลงชื่อบันทึกขอมูลการติดตอ 

1 

ตรวจสอบเอกสาร 

เร่ิมตน 

 

http://www.cpc.ac.th/
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

5 เจาหนาท่ี  เจาหนาท่ีจัดเรียกเอกสารตาม
ภูมิลําเนาทหาร และ จดัพิมพ
บัญชีรายช่ือ ,พิมพบัญชีงบหนา
และพิมพหนังสือถึงผูวาราชการ
จังหวัดตามภูมิลาํเนาทหารของ
นักศึกษา ตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสาร 

1-2 วัน  

6 เจาหนาท่ี  1. ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร / 
หัวหนางานพัฒนานักศึกษาลง
นามรับรองในบัญชีรายช่ือ 
2. นําสงเอกสาร ผานแผนกสาร
บรรณเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
และลงบันทึกการออกเลขหนังสือ 

2-3 วัน  

7 เจาหนาท่ี  1. แผนกสารบรรณนําสงหนังสือ
พรอมเอกสาร ผานทางไปรษณยี 
ไปยังสสัดีจังหวัด (จดหมาย ems 
หรือ ลงทะเบียน) 
2. แผนกสารบรรณนําสงสําเนา
หนังสือท่ีลงนามเรียบรอยแลวคืน
ใหกับแผนกบริการฯ 

1 วัน  

8 เจาหนาท่ี/
นักศึกษา 

 1. ประกาศรายช่ือ และ
ประชาสมัพันธผาน บอรด
ประชาสมัพันธ , เสียงตามสาย 
Facebook งานพัฒนานักศึกษา 
2. นักศึกษาตรวจสอบรายช่ือและ
ลําดับเอกสาร แจงเจาหนาท่ีเพ่ือ
ขอรับหนังสืออนุมัติการขอผอน
ผันฯ 
3. นักศึกษาแสดงตัวตาม
หมายกําหนดการหมายเรียก 

1 วัน  

      

ผกท.ลงนามรับรองบัญชีราชชื่อและ 

เสนอรองอธิการบดีลงนาม 

1 

จัดพิมพรายชือ่และตรวจสอบเอกสารกอน

นําเสนอ 

 

ประกาศรายชือ่ผูไดรับผอนผัน พรอมให

สําเนาการผอน 

ส้ินสุด 

สงเร่ืองไปยังผูวาราชการ

จังหวัด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การควบคุมกํากับรานคาภายในวิทยาเขตฯ

และการจัดหารายได 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.036 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายธีรศักด์ิ  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  
 

เพ่ือบริหารจัดการดูแลควบคุมการจัดจําหนายอาหารภายในเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ ใหเปนระบบประกอบดวยการ
จัดจําหนายอาหารสวัสดิการรานคาโรงอาหารและนํ้าดื่ม ท้ังน้ีนอกจากเปนการบริการและสวัสดิการใหกับนักศึกษา 
อาจารย เจาหนาท่ีภายในเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ ใหมีอาหารและนํ้าดื่มท่ีเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ราคายอมเยาว 
และมีบริโภคอยางตอเน่ืองยังเปนการจัดหารายไดเขามหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1.รอยละ80ของความพึงพอใจขอผูมาใชบริการ 
2.จํานวนรายไดท่ีเก็บเจากรานคาขามหาลัยเปนไปตามเปา 

ขอบเขตงาน  ขอบเขต  
    กระบวนการดําเนินการของการควบคุมกํากับรานคาภายในเขตพ้ืนท่ีและการจัดหารายไดเริ่มตั้งแต  
การวางแผน 

- แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดจําหนายอาหารภายในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือรวมกันจัดทําแผนการดําเนินการการ
ควบคุมกํากับรานคาภายในเขตพ้ืนท่ี ประจําปการศึกษา ตามภารกิจหลักท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน  นโยบาย 
และวัตถุประสงคของงานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนภารกิจท่ีไดรับมอบหมายและมีการแจงแผนการดําเนินงาน
ใหบุคลากรในหนวยไดรับทราบ 

การดําเนินงานตามแผน 
- ดําเนินการตามแผนคณะการควบคุมกํากับรานคาภายในเขตพ้ืนท่ีและการจัดหารายไดประจําปการศึกษา  

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
ไดดําเนินการประเมิณผลการดําเนินงานรานคาโรงอาหารจากผูรับบริการจากหนวยงานภายใน ไดแก นักศึกษา อาจารย 
และเจาหนาท่ี ตลอดจนการเขามาประเมินจากหนวยงานภายนอกโดยสาธารณสุขเขตดินแดง ใชการประเมิน 

- รานคาผูประกอบการ และประเมินมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร( 5ส.) ซึ่งการประเมิณท้ัง 2 
สวน               จะพิจารณาจากสัมฤทธิผลในการดําเนินงานตามแผน ใชวิธีดําเนินการประเมินโดย ใช
แบบสอบถามและวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมจัดทํารายงานการประเมินผลเปน
รูปเลม เสนอตอคณะกรรมการควบคุมการจัดจําหนายอาหารภายในเขตพ้ืนท่ี พิจารณาและสรุปขอดี และ
ขอเสนอแนะในการนํามาแกไขปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไปเพ่ือเสนอผูบริหารงานเขตพ้ืนท่ี 

การปรับปรุงพัฒนา 
- นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะโดยนําเสนอเขา

คณะกรรมการควบคุมกํากับรานคาภายในเขตพ้ืนท่ีและการจัดหารายไดเพ่ือพิจารณานําเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารงานเขตพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไขในรอบปการศึกษาถัดไป 

คําจํากัดความ  คณะกรรมการควบคุมการจัดจําหนายอาหารภายในเขตพ้ืนท่ีและการจัดหารายได หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับ
แตงตั้งจากเขตพ้ืนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลการบริการและสวัสดิการใหกับนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี
ภายในเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ ใหมีอาหารและนํ้าดื่มท่ีเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ราคายอมเยาว และมีบริโภคอยาง
ตอเน่ืองและการจัดหารายไดเขามหาวิทยาลัยฯ 



      
 

 
 

110       มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การควบคุมกํากับรานคาภายในวิทยาเขตฯ

และการจัดหารายได 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.036 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายธีรศักด์ิ  หนูเมฆ 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

คําจํากัดความ (ตอ) รานคาโรงอาหาร หมายถึง รานคาโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภู
วนารถ 
สุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การดําเนินการดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีจัดการเก่ียวกับอาหารท้ังในเรื่อง
ของการปรับปรุง การบํารุงรักษา และการแกไขเพ่ือใหอาหารท่ีบริโภคเขาไปแลวมีผลดีตอสุขภาพอนามัยโดยใหอาหารมี
ความสะอาด ปลอดภัยและมีความนาบริโภค อาหาร หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต 
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
บุคลากร หมายถึง อาจารย เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การนําแผนสูการปฏิบัติเปนการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนไป
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  1. นายธีรศักดิ์  หนูเมฆ 
2. นางภัทรวดี  ชาติกานนท 
3. นางสาวบุษรากรณ  เดชมา 

เอกสารอางอิง  - 
แบบฟอรมท่ีใช  1.1 ฟอรมประเมินความพึงพอใจขอผูใชบริการ 

1.2 ฟอรมรายงานผลการติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
1.3 แบบฟอรมการสรรหาผูประกอบการรานคา/ระเบียบรานคา/ประกาศ/ขอบังคับ 
1.4 แผนการดําเนินงาน 
1.5 แบบฟอรมสรุปผลการตรวจสุขาภิบาลรานคาจากสํานักงานเขต 
1.6 รายงานคณะกรรมการควบคุมการจัดจําหนายอาหาร 
1.7 รายงานสรุปการชําระคาเชารานคาโรงอาหาร 

เอกสารบันทึก  - 



      
 

 
 

111       มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

     

1 หัวหนางาน
พัฒนา
นักศึกษา 
 

 1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการจดัจําหนายอาหาร
ภายในเขตพ้ืนท่ี 

3 วัน คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

2 
รอง
อธิการบดีฯ
มทร.ตะวัน
ออก 

 2. พิจารณา 
2 . 1  พิ จ า ร ณ า แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการควบคุมการจัด
จําหนายอาหารภายในเขต
พ้ืนท่ี 

1 วัน 

 

3 คณะกรรมก
ารควบคุม
การจัด
จําหนาย
อาหารฯ 

 3. คณะกรรมการควบคุมการ
จัดจําหนายอาหารภายในเขต
พ้ืนท่ี ประชุมวางแผน
ดําเนินงาน 

1 วัน แผนการ
ดําเนินงาน 

4 
คณะกรรมก
ารควบคุม
การจัด
จําหนาย
อาหารฯ 

 4. ดําเนินการกํากับดูแลการจดั
จําหนาย 
4.1 ดํ า เ นินการ กํา กับดูแล
รานคาตามระเบียบขอบังคับ
การจัดจําหนายอาหารภายใน
เขตพ้ืนท่ี 

1 ป
การศึกษา 

ระเบียบขอบังคับ
การจัดจําหนาย
อาหาร 

5 คณะกรรม 
การควบคุม
การจัด
จําหนาย
อาหารฯ 
เลขานุการ
คณะกรรม 
การควบคุม
การจัด
จําหนาย
อาหารฯ 

 5. ประเมินรานคา 
5.1 แจกแบบประเมิน 
5.2 สรุปผลประเมิน 
5.3 ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดจําหนายอาหาร
ภายในเขตพ้ืนท่ี รับทราบผล
การประเมิน 
5 .4  เสนอผลการประเมิน
ตอรองอธิการบดีบริหารงาน
เขต พ้ืน ท่ี  และแจ งผลการ
ประเมินใหรานคาทราบ 

30 วัน แบบประเมินการ
ใชบริการ 

      

เสนอแตงต้ังคณะกรรมการ       

ควบคุมการจัดจาํหนาย 

พิจารณา 

 

ประชุมคณะกรรมการควบคุม

จําหนวยอาหารฯ 

การดําเนินการกํากบัดูแลการจัดจําหนาย

อาหารฯของวิทยาลัยฯ 

1 

ประเมินรานคา 

 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียด
งาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

 
 
 

     

6 

คณะกรรม 
การควบคุม
การจัด
จําหนาย
อาหารฯ 

 6. สรุป 
6 . 1  ส รุ ป ผ ล ก า ร จั ด ก า ร
ให บ ริ ก า ร โ ร งอ าหา รและ
นําเสนอผูบริหารเมื่อปรับปรุง
และแกไขตอไป 

30 วัน ผลประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 
 

     

1 

สรุปและปรับปรุงการจัด

จําหนายอาหารฯ 

ส้ินสุด 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการหองพยาบาล 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.037 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตน และใหบริการยาเฉพาะโรคปจจุบัน ท่ีสามารถบําบัดไดดวยยาสามัญประจํา
บาน ไดอยางรวดเร็วและถูกตองตามอาการ  โดยไมเกินขอบเขตหนาท่ีของผูปฐมพยาบาล 

2. เพ่ือชวยชีวิตผูปวยหรือผูท่ีไดรับบาดเจ็บไดอยางรวดเร็ว ถูกตองตามหลักการปฐมพยาบาล ซึ่งจะชวยลดความ
รุนแรงของอาการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ปองกันความพิการหรือความเจ็บปวยอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดในภายหลัง 

3. เพ่ือใหผูปวยท่ีมีอาการเจ็บปวยหรอืบาดเจ็บรุนแรง ไดรับการนําสงเพ่ือเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ไดรวดเร็ว ทันเวลา 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1. สามารถชวยบรรเทาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนของนักศึกษาและบุคลากร ดวยยาสามญัประจําบานไดอยางรวดเร็ว
และถูกตองตามอาการ รอยละ 100 

2. สามารถชวยปฐมพยาบาลหรือกูชีพผูปวยหรือผูท่ีไดรับบาดเจ็บ ไดอยางถูกตองตามหลักการปฐมพยาบาล รอยละ 
100 

3. สามารถประสานงานเพ่ือนําสงผูปวยหรือผูบาดเจ็บท่ีมีอาการปวยรนุแรง เพ่ือเขารับการรักษาในสถานพยาบาลได
อยางรวดเร็วทันเวลา รอยละ 100 

ขอบเขตงาน  1. ประเมินพยาธิสภาพของผูปวย อาการบาดเจ็บ/อาการเจ็บปวยของผูเขารับบริการ โดยการซักประวัติผูเขารับ
บริการ สอบถามอาการสําคัญ อาการเจ็บปวยในปจจุบัน อาการเจ็บปวยในอดีต ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว 
ประวัติการแพยา  

2. วิเคราะหสาเหตุและความรุนแรงของอาการเจ็บปวย/บาดเจ็บในเบ้ืองตน 
3. ชวยเหลือผูปวย/ผูบาดเจ็บ กรณีเจ็บปวยไมรุนแรงและอาการเจ็บปวยสามารถบําบัดบรรเทาไดดวย  ยาสามัญ

ประจําบาน 
4. ติดตอประสานงานนําสงผูปวย/ผูบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุดหรือโรงพยาบาลตามสิทธ์ิ    กรณีอาการ

เจ็บปวยรุนแรง  
คําจํากัดความ  โรคปจจุบัน หมายถึง โรคท่ีเกิดข้ึนทันทีโดยไมทันรูตัว , ปจจุบันโรค ก็วา 

พยาธิสภาพ (Disease) หมายถึง สภาพท่ีรางกายไมสามารถรักษาสภาพสมดุลได น่ันคือ มีความผิดปกติทางรางกาย
หรือจิตใจ  
ซักประวัติ หมายถึง การสอบถามอาการปวย โดยเริ่มจากอาการสําคัญ เชน อาการปวยเปนอยางไร เริ่มเปนเมื่อไหร 
ตําแหนงใด ประวัติการเจ็บปวยอ่ืนๆท้ังในอดีตและปจจุบัน 
อาการสําคัญ (Chief complaint S) หมายถึง อาการท่ีทําใหผูปวยเขามาพบ/อาการท่ีทําใหผูปวยกังวลมากท่ีสุด 
อาการเจ็บปวยในปจจุบัน (Present illness) หมายถึง การซักถามรายละเอียด ขยายขอมูลอาการสําคัญท่ีเกิดข้ึน 
เมื่อใด อยางไร 
อาการเจ็บปวยในอดีต (Past history) หมายถึง อาการเจ็บปวยในวัยเด็กจนถึงผูใหญ โรคอ่ืนๆ      ท่ีไมเก่ียวกับ
อาการเจ็บปวยปจจุบัน  
ประวัติครอบครัว (Family history) หมายถึง การเจ็บปวยของพอแม พ่ีนอง ปูยา ตายาย 
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน (First Aid) หมายถึง การใหความชวยเหลือข้ันตนแกผูปวยหรือผูบาดเจ็บอยางกระทันหันในท่ี
เกิดเหตุ กอนถึงมือแพทย เพ่ือชวยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการหองพยาบาล 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.037 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

คําจํากัดความ (ตอ) แผลปด (Closed Wound) หมายถึง เปนบาดแผลท่ีไมมีรอยแยกของผิวหนังปรากฏใหเห็น เกิดจากแรงกระแทกของ
ของแข็งท่ีไมมีคม อาจมีการฉีกขาดของเน้ือเยื่อและเสนเลือดฝอยใตผิวหนัง 
แผลเปด (Opened Wound) หมายถึง เปนบาดแผลท่ีทําใหเกิดรอยแยกของผิวหนัง มักมีเลือดออก บวม แดง 
เจ็บปวด เชน แผลถลอก แผลฉีกขาด แผลตัด  
แผลเปยก (Wet Dressing) หมายถึง แผลท่ีมีการอักเสบ หรือมีสารคัดหลั่ง 
แผลแหง (Dry Dressing) หมายถึง แผลท่ีไมมีการอักเสบหรือสารคัดหลั่ง 
Forceps หมายถึง ปากคีบ คีม ท่ีใชในการผาตัดหรือทําแผล 
Normal Saline หมายถึง นํ้าเกลือลางแผล ความเขมขน 0.9 % เปนคาเทียบเทากับเกลือท่ีอยูในกระแสเลือดของคน
ท่ัวไป 
Povidone – iodine 10 % หมายถึง ยาฆาเช้ือภายนอกท่ีมีสวนผสมของไอโอดีน  
CPR หมายถึง การชวยชีวิตท่ีผสมผสานระหวางการผายปอดและการกดบริเวณตําแหนงหัวใจ 
Vital Sight หมายถึง สัญญาณชีพ คือ คาความดันโลหิต ชีพจรและการหายใจ ตัวยอคือ TPR 
Anemia หมายถึง ภาวะซีด หรือ โลหิตจาง 
Hyperventilation หมายถึง ภาวะท่ีผูปวยหายใจเร็วมาก ลึกมากกวาปกติ ทําใหเสียความสมดุลระหวางการหายใจเขา
ออก ซึ่งมักหายใจออกมากกวาหายใจเขา ทําใหปริมาณคารบอนไดออกไซคลดลงอยางรวดเร็ว จึงเกิดการหดตัวของเสน
เลือดท่ีไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกาย โดยเฉพาะสมอง 
หมดสติ หมายถึง สภาวะท่ีรางกายไมรับรูหรือตอบสนองตอสิ่งแวดลอม หรือภาวะไมรูสึกตัว 
เปนลม หมายถึง อาการหมดสติเพียงช่ัวคราว เน่ืองจากเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ 
ชัก หมายถึง การท่ีมีอาการกระตุกหรือเกร็งของกลามเน้ือ โดยจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ได 
การบริการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service, EMS) หมายถึง การใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน 
ณ จุดเกิดเหตุ โดยบุคคลท่ีมีความรูออกปฏิบัติการพรอมรถพยาบาลท่ีมีเครื่องมือ ในการรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐานและ
ข้ันสูง 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

1. นางสาวบุษรากรณ เดชมา            เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส         เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 

เอกสารอางอิง  สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ.เขาถึงไดจาก http://www.emit.go.th/main/system/index.aspx. 
วิภาพร วรหาญ (2552) การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน.ขอนแกน.มหาวิทยาลัยขอนแกน 
Margaret Austin, Rudy Crawford, Barry. First aid manual 2016.St John Ambulance,First aid 

แบบฟอรมท่ีใช  1. แบบบันทึกเวชระเบียนประจําวันผูใชบริการหองพยาบาล 
2. แบบบันทึกการเบิก – จายเวชภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลืองประจําหองพยาบาล 

เอกสารบันทึก  1. สรุปยอดผูมาใชบริการหองพยาบาลประจําเดือน และประจําปการศึกษา 
2. สรุปยอดการเบิก – จายเวชภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประจําปการศึกษา 

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

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 นักศึกษา/
บุคลากร 

 1.1 นักศึกษาหรือบุคลากร
ติดตอแจงความขอรับบริการ
ต อ เ จ า ห น า ท่ี ป ร ะ จํ า ห อ ง
พยาบาล และกรอกขอมูลผูขอ
ใชบริการ 

5-10 
นาที 

1. เวชระเบียน
บันทึกประวัตผิูขอ
ใชบริการ หอง
พยาบาล 

 
 

2 เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล 

 2.1 เจาหนาท่ีสอบถามประวัติ
และรายละเอียดอาการปวย  

5-10 
นาที 

1. เวชระเบียน
บันทึกประวัตผิูขอ
ใชบริการ หอง
พยาบาล 

 
3 เจาหนาท่ี

ประจําหอง
พยาบาล 

 
 
 
 
 

3.1 เจาหนาท่ีใหการดูแลและ
ปฐมพยาบาลอาการปวย
เบ้ืองตน  
3.2 บันทึกรายละเอียดการ
ดูแลและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
 

5-30 
นาที 

(ตามแต
อาการ

ปวยของผู
ขอใช

บริการ) 

1. เวชระเบียน
บันทึกประวัตผิูขอ
ใชบริการ หอง
พยาบาล 

 

4 เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล/
เจาหนาท่ี
สถาบัน
การแพทย
ฉุกเฉิน 

 4.1 กรณี เจ็บปวยเ บ้ืองตน 
เจาหนาท่ีจายยา(ตามอาการ) 
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน และให
คําแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพ
ขณะเจ็บปวย 
4 .2   กรณี เ จ็บป วยรุนแรง 
เจาหนาท่ีประสานงานนําสง
โรงพยาบาล 

30-60
นาที 

1. เวชระเบียน
บันทึกประวัตผิูขอ
ใชบริการ หอง
พยาบาล 

 

5 เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล/
หัวหนา
แผนกบริการ 

 
 
 
 

  5. เจาหนาท่ีสรุปรายละเอียด
ผูเขารับบริการประจําวันและ
บันทึกลงตารางสถิติรายวัน 
 

30-60 
นาที 

1. เวชระเบียน
บันทึกประวัตผิู
ขอใชบริการ  
หองพยาบาล/
เอกสารบันทึก
สถิติรวมใน
คอมพิวเตอร 

   
 
 

   

เร่ิมตน 

นักศึกษา/บุคลากร มีอาการปวย 

หรือ มีปญหาสุขภาพ 

สอบถามอาการสําคัญ/ประวัติการเจ็บปวยใน

ปจจุบัน และประวัติอื่นๆตามลําดับ 

ส้ินสุด 

กรณีมีอาการ

ปวยเบื้องตน 

 

กรณีมีอาการ

ปวยรุนแรง 

 

ใหคําแนะนํา/    

จายยาตามอาการ 

 

ประสานงาน

นําสง

โรงพยาบาล 

 

บันทึกประวัติอาการปวย/  

ขอมูลสถิติการใชบริการ 

 

ปฐมพยาบาลเบื้อตน 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  

(กรณีสาํรองจาย) 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.038 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี :  
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือเปนการดูแลและบริการสวัสดกิารใหกับนักศึกษา/ผูเอาประกัน ใหนักศึกษามีหลักประกันวาจะไดรับความคุมครอง 
และไดรับเงินชดเชย/เยียวยา กรณีนักศึกษาประสบอุบัตเิหต ุ

2. เพ่ือใหผูปกครองเกิดความมั่นใจและเช่ือมั่นตอสถานศึกษา ลดความวิตกกังวลกังวลและแบงเบาภาระคาใชจายจากการ
เกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1. นักศึกษา/ผูเอาประกัน ไดรับการดูแลและรักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ ในโรงพยาบาลอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
โรงพยาบาลคูสญัญา ตามเง่ือนไขในกรมธรรม รอยละ 100 

2. นักศึกษา/ผูเอาประกัน หรือผูปกครอง ไดรับเงินคาสินไหมทดแทน ท่ีเรียกรองจากบริษัทประกันฯ อยางถูกตองตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกรมธรรม รอยละ 100 

ขอบเขตงาน  1. ใหคําปรึกษากับผูเอาประกัน/นักศึกษา เรื่องสวัสดิการดานประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 

2. ดูแลใหนักศึกษาไดใชสิทธ์ิในการรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลท่ีระบุไวในบัตรประกัน

อุบัติเหตุ อยางถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกรมธรรม 

3. รวมประชุมหารือในการกําหนดขอตกลง/เง่ือนไขการใหความคุมครองดานประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษาในแตละป

การศึกษา (TOR) 

4. นําจายบัตรประกันอุบัติเหตุ/ประชาสัมพันธแจงสิทธิประโยชนและความคุมครองจากบริษัทประกันอุบัติเหตุใหกับ

นักศึกษาทราบ 

5. ประสานงานบริษัทประกันเพ่ือเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหกับนักศึกษาท่ีประสบอุบัติเหตุ 

6. ประสานงานผูปกครองหรือผูเอาประกัน เพ่ือรับเงินคาสินไหมทดแทน 

7. สรุปสถิติ และรายงานผลประจําป 

คําจํากัดความ  อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกาย และทําใหเกิดผลท่ีผูเอาประกันมิไดเจตนา 
ประกันอุบัติเหตุ หมายถึง การประกันภัยท่ีใหความคุมครองตอผูเอาประกัน กรณีประสบอุบัติเหตุ 
กรมธรรม หมายถึง ตารางผลประโยชน ขอตกลงความคุมครองแหงเง่ือนไขสัญญาประกันภัย 
เบ้ียประกันภัย หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูเอาประกันจะตองจายใหผูรับประกัน ตามสัญญาประกันภัย 
ผูเอาประกันภัย หมายถึง คูสัญญาซึ่งตกลงจะสงเบ้ียประกันภัยจํานวนหน่ึงใหผูรับประกันภัย เมื่อเกิดมีภัยข้ึน ผูรับ
ประกันภัยจึงจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกัน 
ผูรับประกันภัย หมายถึง คูสัญญาซึ่งตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือชดใชเงินจํานวนหน่ึงใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ผลประโยชน 
ผูรับผลประโยชน หมายถึง บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัยท่ีมีสิทธ์ิเขามารับผลประโยชนในคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย ตามขอตกลงของผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย 
ทุนประกันหรือจํานวนเงินเอาประกัน หมายถึง จํานวนเงินท่ีตกลงกันวา ผูรับประกันภัยจะตองจายใหผูเอาประกันภัย หรือ
ผูรับผลประโยชน ตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
ความสูญเสีย หมายถึง จํานวนเงินท่ีบริษัทประกันจายในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  

(กรณีสาํรองจาย) 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.038 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

คําจํากัดความ (ตอ) การจํากัดความรับผิดชอบ หมายถึง จํานวนเงินสูงสุดท่ีกรมธรรมจะรับผิดชอบ 
ระยะเวลากรมธรรม หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนหรือวันท่ีมีผลบังคับใช จนถึงวันท่ีหมดอายุของกรมธรรมประกันภัย
คาเสียหายสวนแรก หมายถึง คาใชจายท่ีผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในแตละครั้ง 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

1. นางสาวบุษรากรณ เดชมา            เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส         เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 

เอกสารอางอิง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th 
คําศัพทในธุรกิจประกันภัย www.masterteam.co.th 

แบบฟอรมท่ีใช  1. แบบฟอรมเรียกรองคาสินไหมทดแทนอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษา 
2. ใบสรุปรายการเรียกรองเงินคาสินไหมทดแทน 
3. แบบบันทึกรับเรื่องคํารองขอรับเงินคาสินไหมทดแทน 
4. ใบสําคัญรับเงินคาสินไหมทดแทน 

เอกสารบันทึก  สรุปตารางสถิติการขอเบิกเงินคาสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 

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

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฯ/
หัวหนา
งานพัฒฯ/
คณะศลิป
ศาสตร/ 
คณะบริหาร
ฯ/แผนก
ประชา 
สัมพันธ/
เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล/
นักศึกษา 

 1.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาลทํา
บันทึกขอความถึงผูอํานวยการ
สํ า นั ก ง าน เ ขต พ้ืน ท่ี ฯ เ พ่ื อ
ประสานแผนกประชาสัมพันธ/
คณะศิลปศาสตร/คณะบริหาร
ฯ ชวยประชาสัมพันธใหผูเอา
ประกัน/นักศึกษา มารับบัตร
ประกันอุบัติเหตุท่ีหองพยาบาล 
1.2 เจาหนา ท่ีหองพยาบาล
ประชาสัมพันธเรื่องการรับบัตร
ประกันอุบัติเหตุผานทางสื่อ
ออนไลน  เชน เ ว็ปไซตงาน
พัฒนานักศึกษา 

7 วัน 1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุูเอา
ประกัน 
2. บันทึกขอความ
แจงคณะศลิป
ศาสตร 
3. บันทึกขอความ
แจงคณะบริหารฯ 
4. บันทึกขอความ
แจงแผนก
ประชาสมัพันธ 
 

2 นักศึกษา/
เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล 

 2.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล  

นําจายบัตรประกันอุบัติเหตุ

ใหกับผูเอาประกัน/นักศึกษา

พรอมท้ังแจงรายละเอียดความ

คุมครองตามกรมธรรมใหกับ   

ผูเอาประกัน/นักศึกษาทราบ 

2.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
ตอบขอสงสัยเก่ียวกับการใช
บริการรักษาพยาบาลจากบัตร
ประกันอุบัติเหต ุ

5-10 
นาที/
บุคคล 

1. บัตรประกัน

อุบัติเหตผุูเอา

ประกัน 

2. แบบบันทึกการ
นําจายบัตร
ประกันอุบัติเหตุ
ของนักศึกษา 

3 นักศึกษา/
โรงพยาบาล 

 3 .1 ผู เอาประกัน/นักศึกษา    
ใชบริการโรงพยาบาลหรือ
ส ถ า น พ ย า บ า ล ใ ด ก็ ไ ด ท่ี
นอกเหนือจากโรงพยาบาล
คูสัญญาท่ีระบุในบัตรประกัน
อุบัติ เหตุและสํารองจายคา
รักษาพยาบาลเรียบรอยแลว 

แลวแต
ข้ันตอน

การ
ดําเนินงา
นของทาง
โรงพยาบ

าล 

1. บัตรประจําตัว
ประชาชนผูเอา
ประกัน 
 

      

เร่ิมตน 

ประชาสัมพันธแจงผูเอาประกัน/นักศึกษา

เร่ืองการรับบัตรประกันอุบัติเหตุ 

 

ผูเอาประกันใชบริการรักษาพยาบาลกับ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใดก็ได              

ไมจําเปนตองเปนโรงพยาบาลคูสัญญา              

ที่ระบุไวในบัตรประกันอุบัติเหตุ 

 

นําจายบัตรประกันอบุัติเหตุ

ใหกับผูเอาประกัน/นักศึกษา 

1 

แผนกประชาสัมพันธ 

 

คณะบริหารฯ 

 
คณะศิลปศาสตร 

 

นักศึกษา 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

4 นักศึกษา/
เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล 

 4 .1 นั กศึ กษาติ ดต อขอรั บ
แบบฟอรม ณ หองพยาบาล 
พรอมกรอกขอมูลยื่นเอกสาร
ใหกับเจาหนาท่ีหองพยาบาล 
4.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
ตรวจสอบขอมลูและเอกสาร
การขอรับเงินสินไหมทดแทน 

15-30 
นาที 

1. แบบเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน 
2. สําเนาบัตร
ประชาชนของ 
ผูเอาประกัน 
3. ใบเสร็จรับเงิน
คารักษาพยาบาล 
4. ใบรับรองแพทย 

5 หัวหนา
งานพัฒฯ/
เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล/
ตัวแทน
บริษัท
ประกันฯ 

 5.1 เจาหนาท่ีพยาบาลสรุป
รายการขอมูลผู เอาประกัน
นําเสนอผูบังคับบัญชาลงนาม
รับรองเอกสาร 
5.2 ตัวแทนบริษัทประกัน
อุบัติเหตุเขามารับเอกสารการ
ขอรับเงินคาสินไหมทดแทน 

15 วัน 
 

1. แบบฟอรมสรุป
รายการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน
ของผูเอาประกัน 
2. เอกสาร
เรียกรองคา
สินไหมทดแทน
ของผูเอาประกัน 

6 เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล/
ตัวแทน
บริษัท
ประกันฯ 
 
 

 

6.1บริษัทประกันฯดําเนินการ
ออกตั๋ วแลกเ งินค าสินไหม
ทดแทนใหผู เอาประกัน โดย
ระบุช่ือของผูเอาประกันภัย 
6.2 ตัวแทนบริษัทประกันฯ
นําสงตั๋วแลกเงินและสรุป
รายช่ือผูไดรับเงินคาสินไหม
ทดแทนสงใหเจาหนาท่ีประจํา
หองพยาบาล 

15 วัน 
 

1. ตั๋วแลกเงินคา
สินไหมทดแทน
ของผุเอาประกัน 
2. รายการสรุป
การจายเงินคา
สินไหมฯ 
3. หนังสือเรื่อง
จายเงินคาสินไหม
ทดแทนจาก 
บริษัทประกัน 

7 ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฯ
เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล/
แผนกสาร
บรรณ 

 7.1 เจ าหน า ท่ีประจํ าห อง
พยาบาลนําสงเอกสารจาก
บริษัทประกันฯใหกับเจาหนาท่ี
แผนกสารบรรณ 
7.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาลรับ
เอกสารท่ีผูอํานวยการฯลงนาม
รับทราบแลวจากเจาหนาท่ี
แผนกสารบรรณ 

3-7วัน 1. ตั๋วแลกเงินคา
สินไหมทดแทน
ของผูเอาประกัน 
2. แบบฟอรม
ใบสําคัญรับเงิน
ของผูเอาประกัน 
3. สําเนาบัตร
ประชาชนของผู
เอาประกัน 

      

1 

กรอกแบบฟอรมยื่นคํารอง

ขอรับเงินคาสินไหมทดแทน

และสงใหเจาหนาที่ตรวจ 

 

สรุปรายการขอมูลผูเอาประกันฯ /  

เสนอผูบังคับบัญชาลงนามรับรองและ

นําสงใหกับตัวแทนบริษัทประกันฯ 

 

 

บริษัทประกันฯพิจารณา

เอกสารและออกต๋ัวแลก

เงินคาสินไหมทดแทน

นําสงใหกับเขตพื้นทีฯ่ 

 

นําสงเอกสารจากบริษัทประกันฯใหกับ

แผนกสารบรรณเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา

รับทราบในการนําจายใหกับผูเอาประกนั 

 

 

1 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน(Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

8 เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล/
นักศึกษา 

 7.1 โทรแจงผูเอาประกันเรื่อง
การเตรียมเอกสารเพ่ือมารับตัว๋
แลกเงินคาสินไหมทดแทน 
7.2 นําจายคาสินไหมทดแทน

ใหกับผูเอาประกัน 

3-5 นาที/
บุคคล 

 

1. ตั๋วแลกเงินคา
สินไหมทดแทน
ของผูเอาประกัน 
2. แบบฟอรม
ใบสําคัญรับเงิน
ของผูเอาประกัน 

9 เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล 

 8.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาลเก็บ
รวบรวมเอกสารใบสําคัญรับ
เงินเขาแฟม 
8.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาลลง
ตารางสรุปสถิติการขอรับเงิน
คาสินไหมทดแทนประจําเดือน
และประจําปการศึกษา 

5-10 
นาที/
บุคคล 

1. ตั๋วแลกเงินคา
สินไหมทดแทน
ของผูเอาประกัน 
2. แบบฟอรม
ใบสําคัญรับเงิน
ของผูเอาประกัน 
3. สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
เอาประกัน 

      

1 

แจงผูเอาประกันทราบเร่ืองการรับเงิน          

คาสินไหมคาทดแทนและดําเนินการนาํจาย   

ต๋ัวแลกเงินคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกัน 

 

 

เก็บเอกสารการรับเงินคาสินไหมทดแทนเขา

แฟมและสรุปยอดผูไดรับเงินคาสินไหมทดแทน

ลงในตารางสรุปสถิติการขอรับเงินคาสินไหม

ทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 

 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  

(กรณใีชสิทธ์ิจายตรง) 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.039 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
 (ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือเปนการดูแลและบริการสวัสดิการใหกับนักศึกษา/ผูเอาประกัน ใหนักศึกษามีหลักประกันวาจะไดรับความคุมครอง 
และไดรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคูสัญญาตามเง่ือนไขในกรมธรรม กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ โดยไมตอง
สํารองจายเงินไปกอน 

2. เพ่ือใหผูปกครองเกิดความมั่นใจและเช่ือมั่นตอสถานศึกษา ลดความวิตกกังวลกังวลและแบงเบาภาระคาใชจายจากการ
เกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1. นักศึกษา/ผูเอาประกัน ไดรับการดูแลและรักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุในโรงพยาบาลคูสญัญา โดยไมตอง
สํารองเงินจายคารักษาพยาบาลตามเง่ือนไขในกรมธรรม รอยละ 100 

2. นักศึกษา/ผูเอาประกัน หรือผูปกครอง คลายความวิตกกังวลในเรื่องภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลกรณีนักศึกษา
ประสบอุบัติเหตุ รอยละ 100 

ขอบเขตงาน  1. ใหคําปรึกษากับผูเอาประกัน/นักศึกษา เรื่องสวัสดิการดานประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 
2. ดูแลใหนักศึกษาไดใชสิทธ์ิในการรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลท่ีระบุไวในบัตรประกัน

อุบัติเหตุ อยางถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกรมธรรม 
3. รวมประชุมหารือในการกําหนดขอตกลง/เง่ือนไขการใหความคุมครองดานประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษาในแตละป

การศึกษา (TOR) 
4. นําจายบัตรประกันอุบัติเหตุ/ประชาสัมพันธแจงสิทธิประโยชนและความคุมครองจากบริษัทประกันอุบัติเหตุใหกับ

นักศึกษาทราบ 
5. ประสานงานบริษัทประกันอุบัติเหตุกรณีผูเอาประกันมีเหตุติดขัดหรือเกิดปญหาขณะเขารับการรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลตามสิทธ์ิท่ีระบุในบัตร 
คําจํากัดความ  อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกรางกาย และทําใหเกิดผลท่ีผูเอาประกันมิไดเจตนา 

ประกันอุบัติเหตุ หมายถึง การประกันภัยท่ีใหความคุมครองตอผูเอาประกัน กรณีประสบอุบัติเหตุ 
กรมธรรม หมายถึง ตารางผลประโยชน ขอตกลงความคุมครองแหงเง่ือนไขสัญญาประกันภัย 
ผูเอาประกันภัย หมายถึง คูสัญญาซึ่งตกลงจะสงเบ้ียประกันภัยจํานวนหน่ึงใหผูรับประกันภัย เมื่อเกิดมีภัยข้ึน ผูรับ
ประกันภัยจึงจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกัน 
ผูรับประกันภัย หมายถึง คูสัญญาซึง่ตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือชดใชเงินจํานวนหน่ึงใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับ
ผลประโยชน 
ผูรับผลประโยชน หมายถึง บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัยท่ีมีสิทธ์ิเขามารับผลประโยชนในคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย ตามขอตกลงของผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย 
เบ้ียประกันภัย หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูเอาประกันจะตองจายใหผูรับประกัน ตามสัญญาประกันภัย 
ทุนประกันหรือจํานวนเงินเอาประกัน หมายถึง จํานวนเงินท่ีตกลงกันวา ผูรับประกันภัยจะตองจายใหผูเอาประกันภัย หรือ
ผูรับผลประโยชน ตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
ความสูญเสีย หมายถึง จํานวนเงินท่ีบริษัทประกันจายในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานบริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  

(กรณใีชสิทธ์ิจายตรง) 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.039 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

คําจํากัดความ (ตอ) การจํากัดความรับผิดชอบ หมายถึง จํานวนเงินสูงสุดท่ีกรมธรรมจะรับผิดชอบ 
ระยะเวลากรมธรรม หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนหรือวันท่ีมีผลบังคับใช จนถึงวันท่ีหมดอายุของกรมธรรมประกันภัย 
คาเสียหายสวนแรก หมายถึง คาใชจายท่ีผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแตละครั้ง 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

1. นางสาวบุษรากรณ เดชมา            เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส         เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 

เอกสารอางอิง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th 
คําศัพทในธุรกิจประกันภัย www.masterteam.co.th 

แบบฟอรมท่ีใช  แบบบันทึกการนําจายบัตรประกันอุบัติเหตุใหกับนักศึกษา 
เอกสารบันทึก  - 

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

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฯ/
หัวหนา
งานพัฒฯ/
คณะศลิป
ศาสตร/ 
คณะบริหาร
ฯ/แผนก
ประชา 
สัมพันธ/
เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล/
นักศึกษา 

 1.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาลทํา
บันทึกขอความถึงผูอํานวยการ
สํ า นั ก ง าน เ ขต พ้ืน ท่ี ฯ เ พ่ื อ
ประสานแผนกประชาสัมพันธ/
คณะศิลปศาสตร/คณะบริหาร
ฯ ชวยประชาสัมพันธใหผูเอา
ประกัน/นักศึกษา มารับบัตร
ประกันอุบัติเหตุท่ีหองพยาบาล 
1.2 เจาหนา ท่ีหองพยาบาล
ประชาสัมพันธเรื่องการรับบัตร
ประกันอุบัติเหตุผานทางสื่อ
อ อ น ไ ล น  เ ช น  เ พ จ ห อ ง
พยาบาล เว็ปไซตงานพัฒนา
นักศึกษา 

7 วัน 1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุูเอา
ประกัน 
2. บันทึกขอความ
แจงคณะศลิป
ศาสตร 
3. บันทึกขอความ
แจงคณะบริหารฯ 
4. บันทึกขอความ
แจงแผนก
ประชาสมัพันธ 
 

2 นักศึกษา/
เจาหนาท่ี
ประจําหอง
พยาบาล 

 2.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล  
นําจายบัตรประกันอุบัติเหตุ
ใหกับผูเอาประกัน/นักศึกษา
พรอมท้ังแจงรายละเอียดความ
คุมครองตามกรมธรรมใหกับ   
ผูเอาประกัน/นักศึกษาทราบ 
2.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
ตอบขอสงสัยเก่ียวกับการใช
บริการรักษาพยาบาลจากบัตร
ประกันอุบัติเหตุ 

5-10 
นาที/
บุคคล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตผุูเอา
ประกัน 
2. แบบบันทึกการ
นําจายบัตร
ประกันอุบัติเหตุ
ของนักศึกษา 

3 นักศึกษา/
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 

 
 
 
 

3 . 1  ผู เ อ า ป ร ะ กั น ติ ด ต อ
โรงพยาบาลคูสัญญาโดยแสดง
บัตรประกันอุบัติเหตุท่ีออกโดย
บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น ฯ แ ล ะ บั ต ร
ประจําตัวประชาชน เพ่ือแจง
ขอเขารับการรักษาพยาบาล
ตามสิทธ์ิประโยชนและเง่ือนไข
ในกรมธรรมประกันอุบัติเหต ุ

แลวแต
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน
ของทาง

โรงพยาบาล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตุของผูเอา
ประกัน 
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู
เอาประกัน 

   
 
 
 

    
 

 

นําจายบัตรประกันอบุัติเหตุ

ใหกับผูเอาประกัน/นักศึกษา 

1 

เร่ิมตน 

ประชาสัมพันธแจงผูเอาประกัน/นักศึกษา

เร่ืองการรับบัตรประกันอุบัติเหตุ 

 

ผูเอาประกันใชบริการรักษาพยาบาลกรณี

ประสบอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลคูสัญญาที่

ระบุในบัตรประกันอุบัติเหตุ 

 

คณะศิลปศาสตร 

 

นักศึกษา 

 

แผนกประชาสัมพันธ 

 
คณะบริหารฯ 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

4 นักศึกษา/
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 

4.1 เจาหนาท่ีโรงพยาบาลซัก
ประวัติผูเอาประกันพรอมท้ัง
ดําเนินการตรวจสอบสิทธ์ิการ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ข อ ง ผู เ อ า
ประกันกับบริษัทประกันฯ 

แลวแต
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน
ของทาง

โรงพยาบาล 

1. บัตรประกัน
อุบัติเหตุของผูเอา
ประกัน 
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู
เอาประกัน 
 

5 นักศึกษา/
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 

 5.1 เจาหนา ท่ี โรงพยาบาล
ดําเนินการทําทะเบียนประวัติ
ผูปวยและสงตอผูปวยเขาพบ
แพทยเพ่ือเขาสูกระบวนการใน
การรักษาพยาบาลโดยไมตอง
สํารองจายเงินคารักษากอน 
ตามจํานวนวงเงินท่ีคุมครองใน
กรมธรรม 

แลวแต
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน
ของทาง

โรงพยาบาล 

1. บัตรประจําตัว
ผูปวยท่ีออกโดย
โรงพยาบาล 
2. เอกสารรับรอง
การรักษาพยาบาล
โดยการใชสิทธ์ิ
ตามกรมธรรม
ประกันอุบัติเหต ุ

6 เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล/
บริษัท
ประกันฯ 

 6.1 เจาหนาท่ีโรงพยาบาล
ดําเนินการสงเอกสารเพ่ือ
เรียกเก็บเงินคารักษา 
พยาบาลจากบริษัทประกันฯ 

แลวแต
ขั้นตอนการ
ดําเนนิงาน
ของทาง

โรงพยาบาล
และบริษัท
ประกนัฯ 

 

      

1 

เจาหนาที่โรงพยาบาล

ทําประวัติและ

ตรวจสอบสิทธิ์ตาม

 

ส้ินสุด 

เจาหนาที่โรงพยาบาลสงตอผูปวยเขาพบ

แพทยเพื่อทาํการรักษาพยาบาลโดยไมตอง

สํารองจาย(ตามวงเงินที่คุมครองในกรมธรรม) 

โรงพยาบาลประสานงานกบับริษัทประกันฯ

เพื่อทําการเบกิจายคารักษาพยาบาล 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การเบิก-จาย/ยืม-คืน กระเปายาสามัญประจํา
บาน เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ วัสดสุิ้นเปลือง 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.040 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือเปนการดูแลและบริการสวัสดกิารทางสุขภาพใหกับนักศึกษา/บุคลากร ใหเขาถึงการบริการยาสามัญประจําบาน 
เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เพ่ือการปฐมพยาบาล กรณีออกไปทํากิจกรรมภายนอก 

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก ใหกับนักศึกษา/บุคลากรในการดําเนินกิจกรรมตางๆท่ี เก่ียวกับการดูแล ปองกันโรคและ
สงเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ท่ีจําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และเวชภัณฑตางๆของ
หองพยาบาล 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  1. นักศึกษา/บุคลากรไดรับบริการยืม-คืนกระเปายาสามัญประจําบาน เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ ครบถวน และเพียงพอ
ตอความจําเปน รอยละ 100 

2. นักศึกษา/บุคลากร ไดรับการบริการใหเบิก-จาย  เวชภณัฑ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง ในการดําเนินกิจกรรมทางสุขภาพ
ของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั รอยละ 100 

ขอบเขตงาน  1. ดูแลสวัสดิการดานสุขภาพเก่ียวกับการบริการใหยืมวัสดุอุปกรณทางการพยาบาลใหกับนักศึกษา 
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ/เวชภัณฑ ท่ีนักศึกษาขอยืมใหพรอม เพ่ือรองรับความตองการของนักศึกษา 
3. ตรวจสอบความเรียบรอยของวัสดุ อุปกรณ/เวชภัณฑ ท่ีนักศึกษานํามาคืน วาชํารุดเสียหายหรือไม 
4. แจงอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยท่ีดูแลการทํากิจกรรมทราบ กรณีวัสดุ อุปกรณเกิดความชํารุดเสียหาย 
5. สรุปสถิติรายงานผลประจําปการศึกษา 

คําจํากัดความ  วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งของท่ีนํามาใชงาน โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม 
เวชภัณฑ หมายถึง สิ่งของเครื่องมือเครื่องใชทางการแพทย 
อนุมัติ หมายถึง เห็นชอบตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
ไมอนุมัติ หมายถึง ไมเห็นชอบตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

1. นางสาวบุษรากรณ    เดชมา            เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ       สุวรรณหงส      เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 

เอกสารอางอิง  หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร www.library.tu.ac.th  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 www.prg.engr.tu.ac.th 
ศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข (DMSIC) www.dmsic.moph.go.th 

แบบฟอรมท่ีใช  1. บันทึกการเบิก-จายวัสดุอุปกรณประเภทวัสดุสิ้นเปลืองของหองพยาบาล 
2. แบบฟอรมการขอยืมกระเปายา/เวชภัณฑของหองพยาบาล 

เอกสารบันทึก  สรุปสถิติการเบิก-จาย/ยืม-คืน วัสดุอุปกรณหองพยาบาล 
 

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

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 นักศึกษา/
บุคลากร/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 1.1  นักศึกษาหรือบุคลากร 
กรอกแบบฟอร มขอยื ม ใ ช
อุปกรณยื่นตอเจาหนาท่ีประจํา
หองพยาบาล 

10-15 
นาที 

1. แบบฟอรมการขอยืม
กระเปายาและเวชภัณฑ
หองพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จาย
วัสดุ/อุปกรณส้ินเปลือง
ของหองพยาบาล 

2 หัวหนา
แผนก 
บริการฯ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 
 
 
 

2.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารการ และ ตรวจเช็ค
ความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ
ในการใหบริการ 

15 นาที 1. แบบฟอรมการขอยืม
กระเปายาและเวชภัณฑ
หองพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จาย
วัสดุ/อุปกรณส้ินเปลือง
ของหองพยาบาล 

3 หัวหนา
แผนก 
บริการฯ / 
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 3.1 เสนอเรื่องตอหัวหนาแผนก
บริ การและส วัสดิ การ เ พ่ื อ
พิจารณาอนุมัติการยืมอุปกรณ 

15 นาที 1. แบบฟอรมการขอยืม
กระเปายาและเวชภัณฑ
หองพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จาย
วัสดุ/อุปกรณส้ินเปลือง
ของหองพยาบาล 

4 หัวหนา
แผนก 
บริการฯ 

 4.1 หัวหนาแผนกบริการฯ 
ตรวจสอบเอกสาร/พิจารณา
และใหความเห็นพรอมลงนาม
ใ น แ บ บ ฟ อ ร ม ข อ ยื ม วั ส ดุ  
อุปกรณของหองพยาบาล 

1 วัน 1. แบบฟอรมการขอยืม
กระเปายาและเวชภัณฑ
หองพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จาย
วัสดุ/อุปกรณส้ินเปลือง
ของหองพยาบาล 

5 หัวหนา
แผนก 
บริการฯ / 
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 5.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ ตาม
ความประสงคของผูขอยืม   
5.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาลสง
มอบวัสดุ-อุปกรณใหผูขอยืม            

1 วัน 1. แบบฟอรมการขอยืม
กระเปายาและเวชภัณฑ
หองพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จาย
วัสดุ/อุปกรณส้ินเปลือง
ของหองพยาบาล 

   
 
 

    
 

 

1 

ตรวจสอบเอกสาร

และวัสดุ/อุปกรณที่

ตองการเบิก-จาย 

มีของ 

ไมมีของ 

ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ สงมอบของใหผูขอยืม  

โดยระบุกาํหนดเวลาการสงคืน 

(กระเปายา /อปุกรณปฐมพยาบาล /เวชภัณฑ) 

 

ยื่นแบบฟอรมขอยืมวัสดุ-

อุปกรณหรือขอเบกิวัสดุ-

อุปกรณประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

 

นําเสนอเอกสารการขอยืม/การขอเบกิ

วัสดุ-อุปกรณ ตอหัวหนาแผนกบริการฯ 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

6 นักศึกษา/
บุคลากร/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 
 
 
 
 

6.1 ผูขอยืมสงคืนวัสดุ/
อุปกรณใหกับเจาหนาท่ีหอง
พยาบาล 
6.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาลรับ
คืนวัสดุ/อุปกรณจากผูขอยมื
พรอมตรวจสอบวามสีิ่งใดชํารุด
เสียหายหรือไม 

3 วัน      
นับจาก  
เสร็จสิ้น   
การใช
งาน 

1. แบบฟอรมการขอยืม
กระเปายาและเวชภัณฑ
หองพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จาย
วัสดุ/อุปกรณส้ินเปลือง
ของหองพยาบาล 

7 หัวหนา
งานพัฒฯ/
หัวหนา
แผนก 
บริการฯ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 7.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล  
ทําสรุปรายการการใหบริการ 
เบิก-จาย/ยมื-คืนวัสดุ อุปกรณ
ของหองพยาบาล เพ่ือรายงาน
ตอผูบังคับบัญชารบัทราบ 

60 นาที 1. แบบฟอรมการขอยืม
กระเปายาและเวชภัณฑ
หองพยาบาล 
2. บันทึกการเบิก-จาย
วัสดุ/อุปกรณส้ินเปลือง
ของหองพยาบาล 
3. สรุปบันทึกรายการ
ใหบริการเบิก-จาย/ยืม-
คืน วัสดุ อุปกรณของ
หองพยาบาล 

      

1 

ตรวจสอบและรับคืนวัสดุ-อุปกรณจากผูขอยืม 

(กระเปายา /อปุกรณปฐมพยาบาล /เวชภัณฑ) 

 

เสียหาย 

ไมเสียหาย 

ทําบันทึกสรุปการใหบริการเบิก-จาย/

ยืม-คืน วัสดุ อุปกรณของหองพยาบาล

เพื่อราบงานตอผูบังคับบัญชารับทราบ 

 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การดําเนินงานดานสุขาภิบาล รานคาและ 

โรงอาหาร  

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.041 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือเปนการสงเสรมิสุขภาพของผูบริโภค ท่ีบริโภคสินคาประเภทอาหาร/นํ้าดื่มจากรานคาภายในโรงอาหาร และ
รานคาอ่ืนๆภายในเขตพ้ืนท่ีฯ ใหไดบริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัยตอสุขภาพ 

2. เพ่ือควบคุมดูแลรานคา สถานท่ีปรุงประกอบอาหาร และสถานท่ีน่ังรับประทาน อาหาร ใหสะอาด ถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารท่ีกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

3. เพ่ือควบคุม ดูแล และใหคําแนะนํากับผูประกอบการรานคา ผูสัมผัสอาหาร ใหปฏิบัตติามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
และสุขวิทยาสวนบุคคลไดอยางถูกตองตามขอกําหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1. ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร การตรวจหาสารปนเปอนและเช้ือจลุนิทรียในอาหาร จะตองผานการประเมินจาก
งานสุขาภิบาลอาหาร ฝายสิ่งแวดลอม  เขตดินแดง รอยละ 100 

2. ผลการตรวจสถานท่ีปรุงประกอบอาหาร สะอาดถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ผานเกณฑการตรวจประเมินจาก
งานสุขาภิบาลอาหาร ฝายสิ่งแวดลอม เขตดินแดง รอยละ 100 

3. ผูประกอบการรานคา และผูสมัผสัอาหาร ผานการตรวจโรคตามท่ีกรมอนามัยกําหนด และผานการทดสอบ
ใบอนุญาตผูสัมผัสอาหาร รอยละ 100 

ขอบเขตงาน  1. ประสานงานและบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของของรัฐ ท่ีดูแลในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีเขตดินแดง 

2. ติดตามและเฝาระวังอาหารและนํ้าท่ีอาจมีการปนเปอน และดําเนินงานตามมาตรการ “โครงการกรุงเทพเมือง
อาหารปลอดภัย”รวมกับฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขตดินแดง 

3. ควบคุมดูแลและแนะนําแนวทางใหกับผูสัมผัสอาหาร เรื่องการอบรมและการสอบหลักสูตรผูสัมผัสอาหารและผู
ประกอบกิจการอาหาร 

คําจํากัดความ  สุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การบริหาร จัดการ และควบคุมสิ่งแวดลอม รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมอาหาร 
เพ่ือทําใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีตางๆ ท่ีเปนอันตรายตอสุขอนามัยและ
การดํารงชีวิตของผูบริโภค 
เจาหนาท่ีสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง เจาหนาท่ีภาครัฐ มีหนาท่ีในการจัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการรานคา 
ตรวจสอบ แนะนํา ใหผูประกอบการรานคาปฏิบัติตามขอกําหนด กฎเกณฑทางวิชาการ รวมท้ังใหความรูตอกลุม
ผูบริโภค ใหรูจักพิทักษสิทธิของผูบริโภค  
ผูประกอบกิจการดานอาหาร หมายถึง เจาของกิจการรานคาจําหนายอาหาร ซึ่งจะตองปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน 
ขอกําหนดท่ีทางราชการกําหนดไว 
ผูสัมผัสอาหาร หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการ เตรียมอาหาร ปรุง ประกอบ จําหนายและเสิรฟ
อาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 
สุขวิทยาสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหาร หมายถึง การดูแลสงเสริมสุขภาพของบุคคลท่ีปฏิบัติงานหรือทําหนาท่ีเก่ียวของ
กับอาหาร ใหมีความสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรค และมีการปฏิบัติตนอยูในสภาวะท่ีปลอดภัย และไมแพรกระจายเช้ือโรค
ไปสูผูบริโภค 
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มทร.ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การดําเนินงานดานสุขาภิบาลรานคาและ 

โรงอาหาร  

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.041 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
 (ถามี) 

คําจํากัดความ (ตอ) ผูบริโภค หมายถึง ประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งควรจะตองมีความรูในเรื่องการเลือกบริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย จาก
สถานท่ีท่ีไดมาตรฐาน และทําหนาท่ีเปน Food Spy (สายลับอาหารปลอดภัย) หากพบปญหา สถานท่ีผลิต จําหนาย 
หรือผูประกอบปรุงอาหารท่ีปฏิบัติไมถูกตอง   โดยแจงเบาะแส หรือรองเรียนตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีน้ัน 
สารปนเปอนในอาหาร หมายถึง สารท่ีปนเปอนมากับอาหารซึ่งอาจมาจากกระบวนการผลิต การบรรจุ การขนสง การ
เก็บรักษา หรือปนเปอนจากสิ่งแวดลอม เชน บอแรกซ ฟอรมาลิน โคลิฟอรม สารกันรา สารฟอกขาว สารตกคางจากยา
ฆาแมลง 
จุลินทรียในอาหาร หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก สวนใหญมองดวยตาเปลาไมเห็น มีหลายชนิด ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส รา
บางชนิด 
พยาธิท่ีปนเปอนในอาหาร หมายถึง ปรสิต เปนสิ่งมีชีวิตท่ีอาจติดมาอาหารและกอใหเกิดโรคในมนุษย ไดแก พยาธิใบไม
ตับ พยาธิตัวตืด พยาธิตัวจี๊ด 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

1. นางสาวบุษรากรณ    เดชมา            เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ       สุวรรณหงส      เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 

เอกสารอางอิง  กรมอนามัย.กระทรวงสาธารณสุข.คูมือวิชาการประกอบการอบรมหลกัสูตรผูสมัผสัอาหารและผูประกอบกิจการอากหาร. 
www.Foodsan.anamai.moph.go.th 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551(หนา 40) www.food.fda.moph.go.th 

แบบฟอรมท่ีใช  บันทึกผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาของสํานักงานเขตดินแดง 
เอกสารบันทึก  รายงานผลการประชุมสุขาภิบาลอารหารในสถานศึกษา 

http://www.foodsan.anamai.moph.go.th/
http://www.food.fda.moph.go.th/
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 เจาหนาท่ี
ฝายสิ่ง 
แวดลอมฯ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 1.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาลรับ
หนังสือเชิญประชุมจากฝาย
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เขต
ดินแดง 

10-15 
นาที 

1. หนังสือเชิญเขา
รวมประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

2 แผนก     
สารบรรณ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 
 
 
 

2.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
นําสงหนังสือเชิญประชุมเรื่อง
ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ใ น
สถานศึกษาใหแผนกสารบรรณ 

10-15 
นาที/

หลังจาก
ไดรับ

หนังสือ 

1. หนังสือเชิญเขา
รวมประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

3 ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฯ/
แผนก    
สารบรรณ 

 3.1 เจาหนาท่ีแผนกสารบรรณ
นําเสนอเอกสารหนังสือเชิญ
ประชุมสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาใหผูอํานวยการฯ
พิจารณาการเขารวมประชุม 

1-7วัน 1. หนังสือเชิญเขา
รวมประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

4 หัวหนา
งานพัฒฯ/
แผนก    
สารบรรณ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 4.1 แผนกสารบรรณสงหนังสือ
เชิญประชุมสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษาใหกับงานพัฒนา
นักศึกษา 
4 . 2  หั ว ห น า ง า น พั ฒ น า
นักศึกษาแจงเจาหนา ท่ีหอง
พยาบาล เรื่ อ งการ เข าร วม
ประชุมสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

1 วัน/    
หลังไดรับ
เอกสาร

จากแผนก     
สารบรรณ 

1. หนังสือเชิญเขา
รวมประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

5 เจาหนาท่ี
ฝาย
สิ่งแวดลอม/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 5.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ ตาม
ความประสงคของผูขอยืม   
5.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาลสง
มอบวัสดุ-อุปกรณใหผูขอยืม            

10-15 
นาที/หลัง

ไดรับ
คําสั่ง 

1. หนังสือเชิญเขา
รวมประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

   
 
 

    
 

 

1 

ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาอนุมัติ 

ประสานงานแจงเร่ืองตอบรับการเขา

รวมประชุมสุขาภิบาลอาหารใน

 

รับหนังสือเชิญเขารวมประชุม

สุขาภิบาลอาหาร              

ในสถานศึกษา 

 

นําสงหนังสือเชิญประชุมสุขาภิบาล

อาหารในสถานศึกษาใหกับแผนกสาร

 

 

รับคําส่ังเปนตัวแทนเขารวมประชุม

เร่ืองสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

6 เจาหนาท่ี
ฝาย
สิ่งแวดลอม/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 
 
 
 
 

6.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาลเขา
รวมประชุมสุขาภิบาลใน
สถานศึกษา ณ หองประชุม 
สํานักงานเขตดินแดง 

ตามที่
หนังสือเชิญ
ประชุมแจง
กําหนดการ 

1. หนังสือเชิญเขา
รวมประชุมเรื่องการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

7 ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี/
หัวหนา
งานพัฒฯ/ 
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 7.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาลทํา
สรุปรายงานการประชุมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาสงผูบังคับบัญชา
เพ่ือพิจารณา 

1วัน/     
หลังเสร็จ
สิ้นการ
ประชุม 

1. บันทึกขอความ
ขอสงรายงานการ
ประชุมสุขาภิบาล
อาหารใน
สถานศึกษา 

8 ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี/
แผนก    
สารบรรณ 

  8.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีพิจารณาเอกสารรายงาน
การประชุมและอนุมตัิคําสั่งให
ปฏิบัติตามแนวทางของสํานัก
สิ่งแวดลอมเขตดินแดง  

1-7 วัน 1. บันทึกขอความ
ขอสงรายงานการ
ประชุมสุขาภิบาล
อาหารใน
สถานศึกษา 

9 หัวหนา
งานพัฒฯ/
แผนก    
สารบรรณ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 9.1 แผนกสารบรรณสงหนังสือ
ตอบกลั บ ร ายง านประ ชุม
สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ใ น
สถานศึกษาใหกับงานพัฒนา
นักศึกษา 
9 . 2  หั ว ห น า ง า น พั ฒ น า
นักศึกษาแจงเจาหนา ท่ีหอง
พยาบาลเรื่องการประสานงาน
กับผูเก่ียวของเรื่องการตรวจ
สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ใ น
สถานศึกษา 

1 วัน/     
หลังรับ
เอกสาร

จากแผนก     
สารบรรณ 

1. บันทึกขอความ
ตอบกลับขอสง
รายงานการประชุม
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

      

1 

เขารวมประชุม                           

สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

พิจารณา

เอกสารรายงาน  

การประชุม 

1 

สรุปรายงานการประชุมสุขาภบิาลอาหารใน

สถานศึกษาสงผูบังคับบัญชาพจิารณา 

 

รับคําส่ังแจงเร่ืองการตรวจ

สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

10 แผนก 
อาคาร
สถานท่ี/
แผนกประชา 
สัมพันธ/    
ผูประกอบ 
การรานคา/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 
 
 
 
 

10.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
ทําหนังสือถึงผูประกอบการ
รานคา/แผนกอาคารสถานท่ี/
แผนกประชาสัมพันธ แจงเรื่อง
การตรวจสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาและขอความ
อนุเคราะหเตรียมความพรอม
ในการตรวจสุขาภิบาลอาหาร 
 

1 วัน/ 
หลังจาก
ไดรับ

เอกสาร
หนังสือ
คําสั่ง      

1 .บันทึกขอความ
แจงเรื่องการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาและขอ
ความอนุเคราะห
เตรียมความพรอม
ในการตรวจ
สุขาภิบาลอาหาร 

11 แผนก 
อาคาร
สถานท่ี/    
ผูประกอบ 
การรานคา/
เจาหนาท่ี
หอง
พยาบาล/
เจาหนาท่ี
ฝาย
สิ่งแวดลอมฯ 

 11.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
รวมกับเจาหนาท่ีฝาย
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
อาหารรวมกันตรวจสุขาภิบาล
อาหารรานคาภายในโรงอาหาร
เขตพ้ืนท่ีฯ 

3-4 ชม. 1.เอกสารขอมลู
พ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ี
ฯและเอกสาร
รับทราบการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

12 เจาหนาท่ี
ฝายสิ่ง 
แวดลอมฯ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 12.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
รับเอกสารแจงผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาจากเจาหนาท่ีฝาย
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  
เขตดินแดง 

10-15 
นาที 

1. เอกสารแจงผล
การตรวจสุขาภิบาล
อาหารใน
สถานศึกษา 

13 ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี/
หัวหนา
งานพัฒฯ/ 
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 13.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
นําสงเอกสารผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาของเขตพ้ืนท่ีฯให
แผนกสารบรรณ 

10-15 
นาที /

หลังไดรับ
เอกสาร 

1. เอกสารแจงผล
การตรวจสุขาภิบาล
อาหารใน
สถานศึกษา 

      

1 

แจงผูประกอบการรานคาและ

ผูเกี่ยวของทราบเร่ืองการตรวจ

สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

ดําเนินการตรวจสุขาภิบาล

อาหารในสถานศึกษารวมกับ            

ฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล 

เขตดินแดง 

1 

รับเอกสารแจงผลการตรวจ

สุขาภิบาลอาหารใน

สถานศึกษา 

 

นําสงหนังสือแจงผลการตรวจสุขาภิบาล

อาหารในสถานศึกษาใหกับแผนกสาร
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

14 ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี/
แผนก    
สารบรรณ 

 
 
 
 
 

14.1 ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฯพิจารณาเอกสาร
แจงผลการตรวจสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา 

1-7 วัน 1. เอกสารแจงผล
การตรวจสุขาภิบาล
อาหารใน
สถานศึกษา 

15 หัวหนา
งานพัฒฯ/
แผนก    
สารบรรณ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 15.1 แผนกสารบรรณสง
หนังสือแจงผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาใหงานพัฒนา
นักศึกษา 
 15.2 หัวหนางานพัฒนา
นักศึกษาแจงเจาหนาท่ีหอง
พยาบาลเรื่องแจงผลการ  
ตรวจสุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษา 

1 วัน/  
หลังไดรับ
เอกสาร

จากแผนก    
สารบรรณ 

1. เอกสารแจงผล
การตรวจสุขาภิบาล
อาหารใน
สถานศึกษา 

16 ผูประกอบ 
การรานคา/
เจาหนาท่ี
หอง
พยาบาล/ 

 16.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
ทําหนังสือถึงผูประกอบการ
รานคา/แจงเรื่องการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาและขอความ
อนุเคราะหเตรียมความพรอม
ในการตรวจสุขาภิบาลอาหาร 

1 วัน/    
หลังไดรับ
เอกสาร
คําสั่ง 

1. บันทึกขอความ
ขอสงผลการตรวจ
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานศึกษาให
ผูประกอบการ
รานคา 
2. เอกสารแจงผล
การตรวจสุขาภิบาล
อาหารใน
สถานศึกษา 

      

1 

พิจารณาเอกสาร

แจงผลการตรวจ

สุขาภิบาลอาหาร 

แจงผูประกอบการรานคาและ

ผูเกี่ยวของทราบเร่ืองผลการ

ตรวจสุขาภบิาลอาหารใน

 

รับคําส่ังแจงเร่ืองผลการตรวจ

สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 

 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานดานอนามัยสิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวของกับ

งานพยาบาล 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.042 
 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : น.ส.บุษรากรณ เดชมา 
/นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี :  
(ถามี) 

วัตถุประสงค                                               เพ่ือเปนตัวชวยและประสานงานในการชวยแผนกอาคารและสถานท่ี ควบคุม ดูแล สภาพแวดลอมภายในเขตพ้ืนท่ีฯ ให
สะอาด เหมาะสม และไมกอใหเกิดโรค หรือปญหาสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  สภาพแวดลอมภายในเขตพ้ืนท่ีฯ มีความสะอาดปลอดภยั ไมกอใหเกิดปญหาสุขภาพ ของนักศึกษาและบุคลากรอยาง
นอย รอยละ 80 

ขอบเขตงาน  1. เฝาระวัง ดูแลและจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดโรคหรือปญหาสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร เชนรวมกับ
แผนกอาคารสถานท่ีในการสํารวจพ้ืนท่ีและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงอันจะกอใหเกิดโรค เชนโรคไขเลือดออก 

2. ควบคุมสัตวและแมลงนําโรค เชน รวมกับแผนกอาคารสถานท่ี ประสานงานเจาหนาท่ีสํานักสิ่งแวดลอม เขามาฉีด
พนควันไลยุง  

3. รวมกับแผนกอาคารสถานท่ีในการควบคุมดูแล การรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีตางๆตามมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด - 19 

คําจํากัดความ  อนามัย หมายถึง สภาวะท่ีมีสุขภาพสมบูรณดีท้ังทางรางกายและจิตใจ และสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดดวยดี 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและความทุพพลภาพ 
สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆท่ีอยูรอบตัวมนุษย ท้ังท่ีเกิดข้ึนโดยลักษณะทางกายภาพท่ีมองเห็นได จับตองได หรือ
สัมผัสดวยประสาทสัมผัสอ่ืนๆได เชน มนุษย พืช สัตว ดิน นํ้า อากาศ สิ่งของตางๆ หรือเปนนามธรรม ซึ่งไมสามารถ
มองเห็นหรือสัมผัสดวยประสาทสัมผัสอ่ืนๆได เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือตางๆ เปนตน 
อนามัยสิ่งแวดลอม หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติในการประเมิน แกไข ควบคุม ปองกันปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผล
ดานลบตอสุขภาพ องคประกอบดานตางๆและคุณภาพชีวิตของมนุษยท่ีถูกกําหนดโดยปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ สังคม และจิตวิทยา  
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สิ่งท่ีไมมีชีวิตอยูรอบๆตัวเรา ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เชน ความรอน แสง เสียง 
อากาศเปนพิษ นํ้าเนาเสีย ความแออัดของรถยนต 
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ หมายถึง สิ่งแวดลอมท่ีมีชีวิต มีอิทธิพลตอสุขภาพของคนเรา สิ่งมีชีวิตมีท้ังพืชและสัตว 
บางอยางมีคุณ บางอยางมีโทษ เชน เช้ือโรค หนอนพยาธิตางๆ 
สิ่งแวดลอมทางเคมี หมายถึง สิ่งแวดลอมท่ีผูปฏิบัติงานเก่ียวของ เชน สารเคมีท่ีใช เคมีของเสียท่ีตองกําจัด อาจอยูใน
รูปกาซ ไอ ฝุนละออง ควัน หรือของเหลว เชน กรด ดาง 
จิตวิทยาสังคม หมายถึง การรับรู ความคิด และความรูสึกท่ีบุคคลมีตอตนเอง ผูอ่ืน หรือกลุมคน 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

1. นางสาวบุษรากรณ    เดชมา            เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 
2. นางแพรวพรรณ       สุวรรณหงส      เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล 

เอกสารอางอิง  สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย.กระทรวงสาธารณสุข.คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน สําหรับ
ประชาชน พ.ศ. 2560 (หนา9-10) www.ssj.stno.moph.go.th 

แบบฟอรมท่ีใช  - 

เอกสารบันทึก  บันทึกขอความขอใหฝายสิ่งแวดลอมมาชวยฉีดพนควันไลยุง 

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

ลําดับท่ี 
 

ผูรับผิดชอบ 
แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 

รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 นักศึกษา/
บุคลากร/
แผนก    
สารบรรณ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 1.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
รับทราบปญหาเรื่องยุงหรือ
ปญหาสุขภาพท่ีเ กิดจากยุ ง 
หรื อแมลง นํา โรค อ่ืนๆจาก
นั ก ศึ ก ษ า / บุ ค ล า ก ร  ห รื อ
เอกสารแจงเรื่องจากหนวยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

10-15 
นาที 

1. หนังสือแจง
เรื่องปญหา
สุขภาพท่ีเกิดจาก
ยุงหรือแมลงนํา
โรคอ่ืนๆ 

2 เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 
 
 
 

2.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาลราง
หนังสือขอความอนุเคราะหให
แผนกสารบรรณทําหนังสือถึง
ผูอํานวยการเขตดินแดง ขอให
ฝายสิ่ งแวดลอมเขตดินแดง  
มาฉีดพนควันไลยุง 

10-15 
นาที/

หลังจาก
ไดรับแจง 

1. หนังสือขอความ
อนุเคราะหใหแผนก
สารบรรณทํา
หนังสือ ถึง
ผูอํานวยการเขตดิน
ดินแดง 

3 ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฯ/
แผนก    
สารบรรณ/
หัวหนา
งานพัฒฯ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 3.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
นําเสนอเอกสารตอหัวหนา
งานพัฒฯเพ่ือพิจารณา 
3.2 หัวหนางานพัฒฯพิจารณา
เ อ ก ส า ร แ ล ะ นํ า เ ส น อ ต อ
ผู อํานวยการสํา นักงานเขต
พ้ืนท่ีฯ เพ่ือพิจารณา 
3.3 ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีฯพิจารณาเอกสารและสั่ง
การแผนกสารบรรณ 

1-7วัน 1. หนังสือขอความ
อนุเคราะหใหแผนก
สารบรรณทํา
หนังสือ ถึง
ผูอํานวยการเขตดิน
ดินแดง 
2. หนังสือออกจาก
แผนกสารบรรณถึง
ผูอํานวยการเขตดิน
แดง 

4 แผนก    
สารบรรณ/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 4 . 1  แผนกสารบรรณแจ ง
เจาหนาท่ีหองพยาบาลเรื่อง
หนังสือถึงผ็ อํานวยการเขต
เสร็จเรียบรอยแลว 
 4.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาลรับ
หนังสือจากแผนกสารบรรณ 

หลังไดรับ
แจงจาก
แผนก     

สารบรรณ 
10 – 15 

นาที 

1. หนังสือออกจาก
แผนกสารบรรณถึง
ผู อํ านวยการ เ ขต      
ดิ น แ ด ง เ รื่ อ ง ข อ
ความอนุเคราะหฉีด
พนควันไลยุง 

5 เจาหนาท่ี
ฝาย
สิ่งแวดลอม/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 5.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
นํ า ส ง เ อ ก ส า ร ใ ห ฝ า ย
สิ่งแวดลอมเขตดินแดง และทํา
การนัดหมาย วัน เวลา ในการ
ฉีดพนควันไลยุง 

10-15 
นาที/หลัง

ไดรับ
คําสั่ง 

1. หนังสือออกจาก
แผนกสารบรรณถึง
ผู อํ านวยการ เ ขต      
ดิ น แ ด ง เ รื่ อ ง ข อ
ความอนุเคราะหฉีด
พนควันไลยุง 

   
 
 

  
 

 
1 

ตรวจสอบเอกสาร

พิจารณาอนุมัติ 

ประสานงานสงหนังสือใหฝาย

ส่ิงแวดลอมเขตดินแดง แจงใหทราบและ

นัดหมายวัน เวลา การฉีดพนควันไลยุง 

รับแจงเร่ืองปญหายุง และการ

กอใหเกิดปญหาสุขภาพจากยุง

หรือแมลงนําโรคอื่นๆ 

 

ทําบันทึกขอความขอใหแผนกสาร

บรรณทําหนังสือขอความอนุเคราะห

ใหสํานักส่ิงแวดลอมเขตดินแดงมาฉีด

พนควันไลยุง 

 

รับแจงเร่ืองหนังสือถึงผูอํานวยการเขตดินแดง 

เร่ืองขอใหมาฉีดพนควันไลยุง 

 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

6 แผนกประชา 
สัมพันธ/
แผนกอาคาร
สถานท่ี/    
ผูประกอบ 
การรานคา/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 
 
 
 
 

6.1 เจาหนาท่ีหองทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะหแผนก
ประชาสมัพันธชวยทําการ
ประชาสมัพันธเรื่องการฉีดพน
ควันไลยุงภายในเขตพ้ืนท่ีฯ 
6.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาลทํา
หนังสือแจงแผนกอาคาร
สถานท่ีและผูประกอบการ
รานคา เรื่องการฉีดพนควันไล
ยุงภายในเขตพ้ืนท่ีฯ 

1 วัน
หลังจาก
ไดกําหนด
วัน เวลา

การฉีดพน
จากฝาย
สิ่งแวดลอ
ม เขตดิน

แดง 

1. หนังสือแจง
เรื่องกําหนดการ
ฉีดพนควันไลยุง
ภายในเขตพ้ืนท่ีฯ 

7 เจาหนาที
ฝาย
สิ่งแวดลอม
เขตดินแดง/
เจาหนาท่ี
หองพยาบาล 

 7.1 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ี
แผนกอาคารสถานท่ี ดูแลการ
ฉีดพนควันไลยุงภายในเขต
พ้ืนท่ีฯของเจาหนาท่ีฝาย
สิ่งแวดลอมเขตดินแดง 
7.2 เจาหนาท่ีหองพยาบาล
เซ็นเอกสารการเขาปฏิบัติงาน
ของฝายสิ่งแวดลอมเขตดินแดง 

2 – 3 
ช่ัวโมง 

1. เอกสารการเขา
ปฏิบัติงานของ
ฝายสิ่งแวดลอม
เขตดินแดง 

      

   
 

   

      

1 

หนังสือแจงกําหนดการฉีดพนควันไลยุง

ภายในเขตพ้ืนที่ฯ 

ดําเนนิการฉีดพนควนัไลยุง

ภายในเขตพ้ืนที่ฯ 

ส้ินสุด 
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มทร. ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการการใหกูยืมเงินกองทุน กยศ. 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.043 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย :นางสาวปาริชาต  คม 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  
 

1. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรยีนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย  
2. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรยีนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของ

การผลิตกําลังคนและมีความจาํเปนตอการพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1. แบบประเมินความพึงพอใจขอผูใชบริการ 

2. นักศึกษาท่ีไดรับการพิจารณาผานเกณฑคณุสมบัตผิูกูยืมไดรับเงินตามสัญญากูครบถวน 100 %  
ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

1. ประชาสัมพันธการใหกูยืมเงิน กยศ. 
2. คัดกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติผูกูยืมตามกองทุนกําหนด 
3. ใหความรูและความเขาใจกับผูกูยืม ผูปกครองและผูค้ําประกัน เก่ียวกับแหลงท่ีมาของเงินใหกูยืม คุณคาของเงิน

กูยืม หนาท่ีและความรับผิดชอบในการชําระคืนเงินกูยืม และ ผลการไมชําระคืนเงินกูยืม 
4. บันทึกกรอบวงเงินกูยืม 
5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิกูยืม 
6. ตรวจสอบความถูกตองของสัญญากูยืม และแบบลงทะเบียน 
7. ตรวจสอบและยืนยันขอมูลการลงทะเบียน 
8. นําสงสัญญากูยืม และแบบลงทะเบียนใหธนาคาร 

 
คําจํากัดความ  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา หมายถึง กองทุนท่ีสํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปดโอกาสใหผู

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยมีโอกาสไดกูยืมเงินเพ่ือใชในการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจนสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเพ่ือใหผูท่ีมีฐานะยากจนไดมีการศึกษาอยางทัดเทียมกับผูท่ีมี ฐานะดี 
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการฝายบริหารดาํเนินงาน  อนุกรรมการและพิจาร
จัดสรรวงเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั กํากับดูแลการดําเนินงาน กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
กยศ. หมายถึง  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
สถานศึกษา หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานงานพัฒนานักศึกษา หมายถึง  ผูท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินงานดานการให กูยืมเงินแกนักศึกษาและ     
การใหบริการใหกับผูกูยืมเงินใหทันตามระยะเวลาท่ีกองทุนเงินใหกู ยืมเพ่ือการศึกษา กําหนด  
คณะ หมายถึง เจาหนาท่ีประจําคณะท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินงานดานการใหกูยืมแกนักศึกษา 
ผูกูยืม หมายถึง นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่ีกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึก ท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
คาเลาเรียน หมายถึง คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน คาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเรียก
เก็บ 
คาครองชีพ หมายถึง  คารายเดือนท่ีนักศึกษาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียน               
ท่ีธนาคารโอนเขาบัญชีของนักศึกษา  
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มทร. ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการการใหกูยืมเงินกองทุน กยศ. 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.043 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย :นางสาวปาริชาต  
คม 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 
 (ถามี) 

คําจํากัดความ (ตอ) คาเลาเรียน หมายถึง คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน คาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเรียก
เก็บ 
คาครองชีพ หมายถึง  คารายเดือนท่ีนักศึกษาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียน               
ท่ีธนาคารโอนเขาบัญชีของนักศึกษา  
ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) , ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ท่ีมีหนาท่ี ในการรับผิดชอบการ
โอนเงินคาเลาเรียน และคาครองชีพใหกับนักศึกษากูยืมเงิน 
ระบบ e-studentloan หมายถึง ระบบการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาผานระบบ อินเตอรเน็ต สําหรับให
นักศึกษา มหาวิทยาลัย และผูปฏิบัติงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเขาใชงาน ในระบบ 
ผูกูยืมรายเกา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่ีเคยกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
มาแลวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา  
ผูกูยืมรายใหม หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่ีไมเคยกูยืมกองทุนเงินใหกูยืม เพ่ือ
การศึกษา  
การจัดสรรวงเงิน หมายถึง การจัดสรรจํานวนเงินกูยืมท่ีสถานศึกษาไดรับงบประมาณ จากกองทุน ท้ังรายเกา และราย
ใหม 

หนาท่ีความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีนักปฏิบัติการอุดมศึกษา 
เอกสารบันทึก  ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แบบคําขอกูยืมเงิน 
กยศ. 101 

แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

หองเอกสาร 
กองทุนฯ กยศ. กรอ. 

จนกวาผูกยืม 
จะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

จัดเก็บแยกประเภท 
ผูกูยืม ตามการศึกษา 

 

สัญญากูยืมเงิน กยศ. 
แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

หองเอกสาร 
กองทุนฯ กยศ. กรอ. 

จนกวาผูกยืม 
จะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

บันทึกชุดเอกสาร 
ใบนําสงสัญญา 

ชุดละไมเกิน 25 ราย 
แยกประเภทธนาคาร 

เปนปการศึกษา 

สัญญากูยืมเงิน กรอ. 
แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

หองเอกสาร 
กองทุนฯ กยศ. กรอ. 

จนกวาผูกูยืม 
จะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

บันทึกชุดเอกสาร 
ใบนําสงสัญญา 

ชุดละไมเกิน 25 ราย 
แยกประเภทธนาคาร 

เปนปการศึกษา 
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มทร. ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กระบวนการการใหกูยืมเงินกองทุน กยศ. 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งพ.043 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย :นางสาวปาริชาต  คม 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

เอกสารบันทึก (ตอ)  ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แบบยืนยัน 
การลงทะเบียน 

แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

หองเอกสาร 
กองทุนฯ กยศ. กรอ. 

จนกวาผูกยืม 
จะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

บันทึกชุดเอกสาร 
ใบนําสงชุดละไมเกิน 

25 ราย 
แยกประเภทธนาคาร 

เปนภาคเรียน  
เอกสารอางอิง 1. พระราชบัญญิติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 

2. พระราชบัญญิติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง แกไข มาตรา 14 และ มาตรา 22 ตาม
สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3. พระราชบัญญิติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
4. กฎกระทรวง การขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการกูเงินและการชําระหน้ีคืน

กองทุน  ของผูกูยืมเงิน พ.ศ. 2561 
5. กฏหมายและระเบียบ - ประกาศ พ.ศ. 2560 
6. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกาษหรือระดับช้ันการศึกษา 

หลักสูตรท่ีจะใชกูยืมเพ่ือการศึกษา สําหรับโครงการสงเสริมการพัฒนาทุนมนุษยย 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และ 
3 โครงสรางพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 และ 2563 

แบบฟอรมท่ีใช 1. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 101  แบบคําขอกูยืมเงิน 
2. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 102  หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูกูยืมเงิน 
3. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 103  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 
4. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 103  หนังสือแจงผลอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
5. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 107  ใบนําสงสัญญา 
6. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 107-1  ใบนําสงเอกสารเพ่ิมเติม 
7. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 108   แบบรายงานขอมูลผูกูยืมเงิน 
8. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 109   แบบรายงานการพนสภาพการเปนนักศึกษาของผูกูยืม 
9. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 110   แบบรายงานผลการศึกษา 
10. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 204   แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 
11. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 205   ใบแจงคืนเงิน กยศ. กรณีสถานศึกษานําสงเงินคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
12. ฟอรมคําขอกูยืม  กยศ. 206  รายละเอียดการคืนเงินของผูกูยืมเพ่ือลดยอดหน้ี 
13. สัญญากูยืมเงิน กยศ. กรอ. 
14. แบบฟอร    มยืนยันการลงทะเบียนเรียนผูกูยืม 
15. แบบฟอรมตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนาม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 ผูปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 1. ประชาสัมพันธใหนักศึกษา    
กยศ. ยื่นแบบคําขอกูผานระบบ  
E-studentloan                                
2. จัดทําประกาศ และ
กําหนดการประจําภาคเรียน 
3. ประชาสัมพันธขอมลูผาน
ชองทาง Facebook   และ      
บอรดประชาสัมพันธ 

30 วัน  
กอนระบบ
ปด  
 

เอกสารชองทางการ
ประชาสมัพันธ 

2 ผูปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 นักศึกษายื่นแบบคําขอกูและ
เ อกส า รประกอบ นักศึ กษา
ดําเนินการบันทึกขอมูลคําขอกู
ผ า น ร ะบบ  E-  studentloan 
ตรวจสอบสถานะและพิมพแบบ 
คํ าขอกู  ส งแบบคํ าขอกู และ
เอกสารกับเจาหนาท่ีกองทุน 
 
 

ดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้น
กอนระบบ
ปด  
15 วัน  
 

กยศ.101 
กยศ.102 
กยศ.103 

3 ผูปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 
 
 
 
 
 

1. เจาหนาท่ีกองทุนดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลและหลักฐาน
ประกอบคําขอกูยืม 
2. คณะกรรมการดําเนินการ
สัมภาษณและคัดเลือกผูขอกูยืม
ต า ม คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง  ก ย ศ . 
ป ร ะ ก า ศร าย ช่ื อ ผู ผ า นก า ร
คัดเลือก 

3 วัน คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 

4 ผูปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 
 
 

 
 

คั ด เ ลื อ ก ผู กู ยื ม เ งิ น  แ ล ะ      
บันทึกวงเงินกูยืมใหกับผู กูยืม    
ท่ีผานการคัดเลือก ผานระบบ    
E – studentloan 

1 วัน  

 
 

 
 

  
 

 

ประชาสัมพันธใหนกัศึกษา กยศ. 

ยื่นแบบคําขอกูผานระบบ  
 E – studentloan 

นักศึกษายื่นแบบคําขอกู

และเอกสารประกอบ 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูกูยืมเงิน กยศ. ยื่นเอกสาร 

ตรวจสอบหลักฐาน/ คัดเลือกผูกูยืมเงิน 

บันทึกจัดสรรวงเงินกูยืม  

และประกาศรายชื่อผูกูยืม 

ผานระบบ E – studentloan 

 
 

 
1 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

   
 

 
 
 

  

5 ผูปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 1. ผูกูยืมดําเนินการบันทึก
ขอมูลสญัญากุยมืผานระบบ 
e-studentloan 
2. ผูกูยืมดําเนินการลงนามใน
สัญญากูยืมตอหนาเจาหนาท่ี 
ณ ท่ีวาการอําเภอ หรือ 
เจาหนาท่ีกองทุนของ
สถานศึกษา  

5 วัน  

6 ผูปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 
 
 

เจาหนาท่ีกองทุนฯ ดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน และ
ตรวจสอบสัญญากูยืม         
ผานระบบ 

 
 
 

1 วัน สัญญากูกยศ. 

7 ผูปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 
 
 
 

1.  ผูกูยืมยืนยันการ
ลงทะเบียนผานระบบ 
2. เจาหนาท่ีกองทุนฯ 
ตรวจสอบและยืนยันขอมูล
การลงทะเบียน และจดัทํา
แบบยืนยันการลงทะเบียน
ประจําภาคเรียน 

1 วัน  

8 ผูปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 สถานศึกษาตรวจสอบและ
ยืนยันขอมูลการลงทะเบียน 
และจัดทําแบบยืนยันการ
ลงทะเบียนประจําภาคเรียน 
ผานระบบ e- studentloan 

1 วัน  

9 ผูปฏิบัติงาน 
กองทุน 

 1. จัดทําสรุปรายช่ือผูขอกูยืม
ประจํ าภาค เรียนนํา เสนอ
ผูบริหารลงนาม   
2. นําสงสัญญาใหกับธนาคาร 
 

3 วัน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ผูใชบริการ 

    
 
 
 
 
 

  

เสนอผูอํานาจลงนาม 

นําสงสัญญากับ ธ.กรุงไทย / ธ.อิสลาม 

 

ตรวจสอบสัญญาและ

ยืนยันขอมูลผานระบบ  

E –studentloan 

 

กูยืมบันทึกสัญญากูยืมเงิน  

ผานระบบ E – studentloan  

และจัดทําสัญญากูยืม  

1 

ยืนยันการลงทะเบียน 

ผอนระบบ E – studentloan 

อนุมัติการลงทะเบียน สงขอมูลกูยืม 

ผานระบบ E – studentloan  
 

 

ส้ินสุด 



 

งานวิเทศสมัพนัธแ์ละงานกิจการพิเศษ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีจกัรพงษภวูนารถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพื้นที่จกัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกประชาสัมพันธ 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
กระบวนการประชาสมัพันธ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.กพ.044 
 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการถายทอดวิชาการ ความรูและพัฒนาดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทันสมัย 
2. เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานวิชาการและคอมพิวเตอร ใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 
3. เพ่ือใชเปนคูมือประกอบการการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการประชาสัมพันธ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดในการจดัทํา (ไมเกินรอยละ3) 

ขอบเขตงาน กระบวนการเสริมภาพลักษณองคกรและการเผยแพร ขอมลูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในครั้งน้ี จะทํา
การรวบรวมความรูจากการปฏิบัตงิานดานการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธของกลุมประชาสัมพันธ โดยมี
กระบวนการวางแผน การกําหนดประเด็นเน้ือหาในการผลติสื่อ การออกแบบจัดทําสื่อ การตรวจสอบความถูกตอง และการ
เผยแพรการกําหนดลําดับ ข้ันตอนในกระบวนการสรางภาพลักษณองคกร ท้ังในสวนท่ีดําเนินการเองและการจางเหมา
ดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

คําจํากัดความ ภาพลักษณ หมายถึง ภาพลักษณองคกร สถาบัน หรือหนวยงานในความรูสึกของประชาชนท่ีเก่ียวของ ซึ่งเปนผลมาจาก
พฤติกรรมตาง ๆ ของหนวยงานท่ีประชาชนไดรับรูน้ัน ๆ โดยการเกิดภาพลักษณตองใชระยะเวลาท่ียาวนาน ในการจัดทํา
แผนประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธควรศึกษาถึงลักษณะของภาพลักษณ และประเภทของภาพลักษณใหเขาใจอยางถอง
แท สามารถกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในแผนประชาสมัพันธไดอยางถูกตอง 
การวางแผนประชาสัมพันธ หมายถึง การกําหนดวิธีขององคกร สถาบัน หนวยงาน อยางมีเหตุมผีล เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานประชาสมัพันธ การวางแผนนน้ีเปนข้ันตอนท่ีกระทําตอจากวิเคราะหวิจัย ดังน้ันนักประชาสัมพันธควรทราบ
ถึงเหตุของปญหาท่ีหนวยงานตองเผชิญอยูและทาทีทัศนคติตาง ๆ ของประชาชน กลุมเปาหมายแลวจงึนําขอมูลท่ีไดไป
กําหนดรายละเอียดกิจกรรมตาง ๆ ในแผนการประชาสมัพันธ ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และท่ีสําคัญตองมี
กิจกรรมท่ีเปนกลยุทธขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรในเรื่องการเสริมสรางภาพลักษณองคกรน้ัน ๆ ดวย 
การประชาสัมพันธ หมายถึง การดําเนินงานประชาสัมพันธน้ันสวนหน่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือชักจูง ดวยวิธีการติดตอสื่อสาร 
เพ่ือใหกลุมประชาชนเปาหมาย เกิดความรูความเขาใจและมคีวามรูสกึท่ีดีตอองคกร หรือสถาบัน การประชาสัมพันธจึงมิใช
เปนเพียงแคงานเผยแพร แตงานประชาสัมพันธเปนท้ังศาสตรและศลิปในเชิงสรางสรรคท่ีกอใหเกิดความรูความเขาใจแก
ประชาชน เปนงานสงเสริมความเขาใจอันดีและสรางสมัพันธภาพระหวางหนวยงานองคกรหรือสถาบันกับกลุมประชาชนท่ี
เก่ียวของ โดยยึดหลักความจริงและประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย 
การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ หมายถึง การเขียนท่ีแตกตางจากการเขียนประเภทอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีวัตถุประสงคท่ี
แตกตางจากการเขียนท่ัวไป การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธน้ัน มจีุดมุงหมายเพ่ือใหประชาชนเปาหมายเกิดความรู 
รูปแบบของการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ ภายในและภายนอกองคกร มีการเขียนในลักษณตาง ๆ เชนการเขียนขาวแจก 
การเขียนสุนทรพจนในโอกาสตาง ๆ การเขียนบทความ การเขียนบรรยายสรปุ การเขียนทางวิชาการ 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. ผูอํานวยการสถาบัน/ สํานัก/กอง พิจารณา 
2. หัวหนางานกิจการพิเศษ ดําเนินการ 

เอกสารอางอิง - 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
กระบวนการประชาสมัพันธ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งก.044 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

แบบฟอรมท่ีใช 1. กระบวนการประชาสมัพันธ  (CPC-WI-5-001) 
2. การบริการจดหมายขาว (CPC-WI-5-002) 
3. การบริการเสยีงตามสาย (CPC-WI-5-003) 
4. การบริการสื่อโซเชียลมีเดยี (CPC-WI-5-004) 
5. การบริการขอทําปายประชาสัมพันธ (CPC-WI-5-005) 

6. การบริการปายไฟว่ิง (CPC-WI-5-006) 

7. การบริการขาวประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน (CPC-WI-5-007) 

8. การบริการขอถายภาพ (CPC-WI-5-008) 
9. การดําเนินงานโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (CPC-WI-5-009) 

เอกสารบันทึก - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

1 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
 
                                                                                                                                                              

-ผูขอใชบริการ กรอก
แบบฟอรมขอความอนุเคราะห
ประชาสมัพันธ เพ่ือเขียนความ
ประสงคท่ีจะใหฝายงาน
ประชาสมัพันธดําเนินการ และ
เขียนชองทางท่ีจะใชสื่อ
ประชาสมัพันธ 

1-2 วัน  
 

2 หัวหนาแผนก
ประชาสมัพันธ         

 รับหนังสือขอความอนุเคราะห
ประชาสมัพันธและพิจารณา
การขอรับริการเพ่ือนําขอมูลมา
วางแผนในการดําเนินการผลิต
ขาวใหตรงกับความตองการ
ของผูใชบริการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลขาวสาร เพ่ือ
รับทราบและสามารถแจงให
ปรับปรุงแกไขได 
 

1 วัน  
 

3 หัวหนาแผนก
ประชาสมัพันธ 

 
 

-ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล และพิจารณาอุนมัติ
งบประมาณ หากมีการ
ประชาสมัพันธท่ีตองใช
งบประมาณและการจดัซื้อจัด
จางจาหนวยงานภายนอก 

1 วัน  
 

4 หัวหนาแผนก
ประชาสมัพันธ 

                                              

 
 
 
 
 

-กรณีสามารถดําเนินการผลิต
ขาวสารไดเอง สามารถจดัทํา
ไดในทันที แตหากเปนขาวสาร
หรือสื่อท่ีตองผลิตโดยใช
งบประมาณจัดจาง  

1-2 
ช่ัวโมง 

 
 

      

รับเร่ืองขอความอนุเคราะห

ประชาสัมพันธจากผูขอใชบริการ 

พิจารณา 

การอนุมัติคาใชจายในการจัดซ้ือ
จัดจาง 

1 

เร่ิมตน 

การผลิตขาวสาร 



 

145       มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัติงาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก     
 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

 หัวหนาแผนก
ประชาสมัพันธ 
(ตอ) 

 จากหนวยงานภายนอก ใหจัด
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการใช
งบประมาณและเลือกใชสื่อท่ี
ตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการ 
- ผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
ประชาสมัพันธ ตองสรุป
จํานวนขาวสารใน 2 สวน 
ไดแก ขาวสารท่ีเปนกิจกรรม
ท้ังหมดภายในคณะ
บริหารธุรกิจฯ และคณะศลิป
ศาสตร 

  

      

1 

ส้ินสุด 

การผลิตขาวสาร 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
จดหมายขาว 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.กพ.045 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูอานหรือกลุมปฏิบัติงานภายในไดทราบความเคลื่อนไหวและขาวสารตางๆ อันจะเปนการสรางความเขาใจท่ีดี
ระหวางองคกร และผูปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดในการจดัทํา (ไมเกินรอยละ3) 

ขอบเขตงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตและการเผยแพรจดหมายขาวของมหาวิทยาลัยฯ ตามชองทางตาง ๆ  

คําจํากัดความ จดหมายขาว หมายถึง สื่อสิ่งพิมพในรูปแบบจดหมายขาวท่ีใชเพ่ือการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารภายใน 
ตีพิมพออกเผยแพรทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง (แลวแตจํานวนของขาว) 
กองบรรณาธิการ หมายถึง บุคคลผูมีหนาท่ีไดรับมอบหมายใหจัดทําจดหมายขาว ในข้ันตอนตางๆ อาทิ การกําหนด
แนวคิดประจาํฉบับ การเขียนคอลมัน การรวบรวมและคัดเลือกขอมลูขาวสารการถายภาพประกอบ การประสานงาน 
กลุมเปาหมาย หมายถึง กลุมผูอานจดหมายขาว ประกอบดวย ผูบรหิาร คณาจารย เจาหนาท่ี บุคลากร ในสังกัด
มหาวิทยาลยัฯ 
E-Book หมายถึง หนังสือในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ในท่ีน้ีจดหมายขาวจะตองเขาชมผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลยัฯเขาไปท่ีหัวเรื่อง “จดหมายขาว” เมื่อคลิกเขาไปและทําการดาวโหลดฉบับท่ีตองการ จะสามารถเปดอานได
ในรูปแบบไฟล PDF แสดงผลผานคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ฯลฯ 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. หัวหนางานกิจการพิเศษ 
2. นักประชาสัมพันธ 

เอกสารอางอิง แบบฟอรมบันทึกขอความ ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ 

แบบฟอรมท่ีใช - 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 นักประชาสัมพันธ 

 

 -จัด ทําตารางข าวสาร และ
รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
บุ คล ากร  กิ จก ร รมอบรม /
สัมมนา การประชุม งานวิจัย
และโคงการตาง ๆ ของคณะ ใน
แตละเดือน 

5 นาที  

2 นักประชาสัมพันธ 

 

                                     
                             
 
                
 

-นําขอมูลท่ีไดมาเขียนขาว จัด
หมวดหมูออกแบบ และจัดเรียง
ใหมีความนาสนใจ 
- นําเสนอบรรณาธิการ เ พ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองแลวมา
จัดพิมพ 

5-10 นาที  

3 นักประชาสัมพันธ 

 

 
 

เผยแพรจดหมายข าวให กับ
หนวยงานภายนอกคณะฯ และ 
Upload  ข้ึนทางเว็ปไซด 
 

ตาม
ระยะเวลา

การจัด
กิจกรรม 

 

   
 

   

รับเอกสาร/รวบรวมขอมูลทั้ง 2 

คณะ 

 
ไมถูกตองแจงกลับ 

ตรวจสอบ 

นักประชาสัมพันธดําเนินการ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

ถูกตอง 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 

 การบริการเสียงตามสาย 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.กพ.046 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค แจงขอมูลใหบุคลากร นักศึกษา รบัทราบความเคลื่อนไหวภายในหนวยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดในการจดัใหบรกิารเสยีงตามสาย (ไมเกินรอยละ3) 

ขอบเขตงาน 1. ประกาศเสียงตามสายตามคําขอใชบริการ 
2. ประกาศเสียงตามสายตามแผนเปนประจํา เชน เคารพธงชาติ 
3. ประกาศเสียงตามสายใหขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณสําคัญ 

คําจํากัดความ ประกาศเสียงตามสาย หมายถึง ชองทางการประชาสัมพันธผานเครื่องขยายเสยีง เพ่ือกระจายไปยังผูรับสารจํานวนมาก 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 1. หัวหนางานกิจการพิเศษ 
2. นักประชาสัมพันธ 

เอกสารอางอิง แบบฟอรมขอใชบริการ 

แบบฟอรมท่ีใช - 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 นัก
ประชาสมัพันธ 

                                        
 

รับแบบฟอรมขอใหบริการ และ
หลังความประสงคการขอใช
บริการ 
 

5 นาที PR.01 

2 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
                                             
 
 
 

ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลท่ีจะประกาศเสียงตามสาย 
กรณีท่ีขอมูลไมถูกตอง 
ดําเนินการแจงผูขอใชบริการให
ทราบเพ่ือดําเนินการแกไข หาก
ขอมูลถูกตองจึงดําเนินการ
ประกาศเสียงตามสาย 

5 นาที PR.01 

3 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงความถูกตองในการ
ประกาศ และดําเนินการ
ใหบริการประกาศเสียงตามสาย 

5 นาที 
 
 

PR.01 
 

4 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
 
 
 

แจงผูขอใชบริการใหทราบวาได
ดําเนินการประชาสัมพันธ
เรียบรอย/จดัเก็บแบบฟอรมขอ
ใชบริการ 

5 นาที PR.01 

      

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

รับแบบฟอรมขอใชบริการ 
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มทร.ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
สื่อโซเชียลมีเดีย 

 (Facebook และ Line) 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.กพ.0047 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขีบนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวตางๆ ของผูรับบริการ ผานบทสนทนาและโพสตมากมายบน Social Media และทําใหเรารูได
วาลูกคาคิดอะไร สนใจอะไร เชนเดียวกับรูวามีใครคิดเห็นอยางไร ซึง่เปนเปดโอกาสใหคุณสามารถเขาไปโตตอบและ
ชวยเหลือลูกคาแบบทันทวงที 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดในการประชาสมัพันธผานสื่อโซเชียลมีเดีย (ไมเกินรอยละ3) 

ขอบเขตงาน เปนสื่อสรางปฏิสมัพันธเชิงสังคม ( Media for Social Interaction ) สื่อ Social Mediaกอใหเกิด ปฏิสัมพันธของสังคม
มนุษย ผานสื่อเทคโนโลยี ท่ีเห็นไดชัดเจนในปจจุบันไดแก การสรางสมัพันธภาพความเปนมิตรของกลุมเยาวชนวัยรุน และ
การสรางเครือขายดานอาชีพหรือการคาพาณิชยซึ่งปฏิสมัพันธของสื่อ Social Media ดังกลาวไดมีพัฒนาการกาวหนาไป
อยางรวดเร็วและกวางขวางภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรยุคเว็บ 2.0 ( Web 2.0 ) ในปจจุบัน 
เปนสื่อแหงสังคมเครือขาย ( Networked Communities ) ความนิยมของการใชสื่อSocial Media น้ันคงสืบเน่ืองมาจาก
ประสิทธิภาพของผูใชเว็บทางคอมพิวเตอรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพท่ีดีกวารวดเร็วกวา และสรางความเช่ือมั่นไดมากของ
สังคม ไมวาจะเปนผูเรียน ผูเลนเกม นักวิชาชีพ หรือแมแตผูใชท่ัวๆไป ท่ีพวกเขาสามารถท่ีจะสรางความเช่ือมโยงเครือขาย
ไปได ทุกหนทุกแหงท้ังกลุมเพ่ือนสนิท กลุมเพ่ือนบาน คณะทํางาน หรือเพ่ือนรวมช้ันเรียน/โรงเรียน กอใหเกิดสัมพันธภาพ
แหงความเปนมติรท่ีแนบแนนทางสื่อ Social Media ดังกลาว 
เปนสื่อแหงการสรางสัมพันธภาพขามมิติ ( Intercrossing Relationships ) สภาพการณทางสังคมในยุคปจจุบันมีความ
แตกตางหลากหลายในมิติตางๆท้ังเชิงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะผลท่ีเกิดกับการศึกษาเรียนรู
ท่ีตองสรางความเขมแข็งและความพรอมในทักษะความรูท่ีพึงประสงคใหเกิดกับผูเรียน ซึ่งสื่อ Social Media จะชวย
เสรมิสรางทักษะความรูและโอกาสท่ีดีเหลาน้ันไดหากกลาวในเชิงโครงสรางของความสมัพันธของสื่อ Social media ภายใต 
อิทธิพลของสื่อสังคมหรือ Social Media เปนสื่อท่ีมีแหลงกําเนิดของการใชประโยชนในเบ้ืองตนท่ีเกิดจากจุดมุงหมายของ
การสรางเพ่ือความบันเทิง การสื่อสารและการมีสวนรวมในสังคมในรูปแบบของสื่อดิจิตอลประเภทตางๆเชน การถายภาพ 
วิดีโอ การสงขอความ ฯลฯ ซึ่งปรากฏการณตางๆท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ีไดขยายวงกวางในการสรางประโยชน ใชสอย โดยผานทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็วในยุค Web 2.0 ในปจจุบัน จนกลายเปนการสรางสังคมแหงเครือขาย        
( Networking ) ซึ่งพัฒนาการเหลาน้ีไดเริม่วิวัฒนกาวหนามาตั้งแตป ค.ศ. 1990 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

คําจํากัดความ สื่อสังคมออนไลน หรือ Social Media หมายถึง สื่อดิจิตอลท่ีทํางานอยูบนพ้ืนฐานฃเว็บไซตบนอินเตอรเน็ต ท่ีเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม ท่ีมีผูสื่อสารจัดทําข้ึน โดยท่ีผูเขียนจัดทําข้ึนเอง  แลวนํามาแบงปนเน้ือหา ขอมูล 
ขาวสาร ประสบการณ และพูดคุยใหผูใชในโลกออนไลน กับคนท่ีอยูในสังคมเดียวกันไดอยางรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ รวมถึง
การใชประโยชนรวมกัน 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. หัวหนางานกิจการพิเศษ 
2. นักประชาสัมพันธ 

เอกสารอางอิง แบบฟอรมตารางการรวบรวมการแจงขอมูลขาวสาร 

แบบฟอรมท่ีใช - 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 นัก
ประชาสมัพันธ 

                                       
           

-รับเอกสาร หนังสือ จาก
เจาหนาท่ีหรือเจาของเรื่อง 
 
 

10-20นาที  

2 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
                                             
 
 
มีขอมูล 

-เรียบเรียงขอมูล ปรบัแตง
เน้ือหา เพ่ือใหเขาใจงายข้ึน 

20 นาที/
ข้ึนอยูกับ
เน้ืองาน 

 

3 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
 
 
 
 
อนุญาต 

-ออกแบบภาพประกอบขาว
ประชาสมัพันธ 
-แยกหมวดหมูขาวสาร เชน ขาว
ประชาสมัพันธ/สมัมนา , ขาว
งานวิจัย 

ประมาณ 
20 นาที 

 

4 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
 
 
 

-ประชาสัมพันธขอมลูขาวสาร
ผานสื่อโซเชียลมีเดยี ในท่ีน้ี
ประกอบไปดวยชองทองเพจท้ัง 
2 คณะ 

ประมาณ 
20 นาที 

 

      

ตรวจเช็ค 

ดาํเนินการ 

รับเอกสาร/ หนังสือ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

พิจารณา 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
 การบริการขอทําปายประชาสัมพันธ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.กพ.048 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค เพ่ือเผยแพรขอมลูใหผูรับริการรับทราบ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดในการจดัทําปายประชาสัมพันธ (ไมเกินรอยละ3) 

ขอบเขตงาน 1. จัดทําไฟลภาพตามคําขอใชบริการ 
2. จัดเรยีงไฟลภาพตามวันเวลา สถานท่ีจัดกิจกรรม 
3. นําเสนอกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาน้ัน ๆ จัดทํารายละเอียดงานเพ่ือใชเปนเอกสารอางอิง 

คําจํากัดความ ปายประชาสัมพันธ หมายถึง เปนสื่อท่ีใชเพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนท่ีมีความเดนและสะดุดตา จัดทําดวยสีสัน 
สวยงาม มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อานงาย แมอยูไกล 
ไวนิล หมายถึง  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธประสิทธิภาพมากเปรียบเทียบตอตนทุน ปายไวนิลมคีวามทนทานสูง สามารถใช
โฆษณาไดชัดเจนโดดเดน มองเห็นไดไกล  
โปสเตอร หมายถึง ภาพขนาดใหญพิมพบนกระดาษ ออกแบบเพ่ือใชติดหรือแขวนบนผนังหรือกําแพง โปสเตอรอาจจะเปน
ภาพพิมพและ/หรือภาพเขียน หรอือาจจะเปนอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ จุดประสงคก็เพ่ือทําใหเตะตาผูดูและสื่อสาร
ขอมูล โปสเตอรอาจจะใชสอยไดหลายประการ แตสวนใหญมักจะใชในการเผยแพรเพ่ือการประชาสมัพันธ โดยเฉพาะการ
โฆษณางานแสดงศลิปะ, งานดนตรี หรือภาพยนตร, การโฆษณาชวนเช่ือ, หรือในการสื่อสารท่ีตองการสื่อสารความเช่ือตอคน
กลุมใหญ 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. หัวหนางานกิจการพิเศษ 
2. นักประชาสัมพันธ 

เอกสารอางอิง แบบฟอรมขอใชบริการ 

แบบฟอรมท่ีใช - 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 นัก

ประชาสมัพันธ 

 

 รับแบบฟอรมขอใชบริการปาย
ประชาสัมพันธ หรือใบบันทึก
ขอความขอความอนุเคราะหขอ
ประชาสัมพันธ 

 

1 นาที 
 
 
 

 

2 นัก

ประชาสมัพันธ 

 

 
 

 

 
 

 

ตรวจสอบแบบฟอรม ขอมูล
รายละเอียดของงาน รูปแบบ 
ขนาดไซต งานออกแบบ เชน ไว
นิล,โปสเตอร,สติ๊กเกอร ฯ กรณี
ขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน 
หรือไมสามารถจัดทําใหได นัก
ประชาสัมพันธแจงกลับผูขอใช
บริการ เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม
จากหนวยงานท่ีขอใชบริการ 
โดยเรียงลําดับงานจากการขอใช
บริการกอนหลัง 

5-15 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 นัก

ประชาสมัพันธ 

 

 
 

ดําเนินการออกแบบ/ปริ้นงาน 
เพ่ือสงมอบใหหนวยงานท่ีขอใช
บริการ 

 
3 วัน 

 

 

4 นัก

ประชาสมัพันธ 

 

 
 
 

หากผูใชบริการตองการเผยแพร 
นักประชาสัมพันธจะเผยแพรให
ทางแฟนเพจมหาวิทยาลัย 
 

1 วัน  

      

ตรวจสอบ
ขอมูล 

ไมถูกตองแจงกลับ 

นักประชาสัมพันธดําเนินการ 

สงมอบงาน เผยแพร/ไมเผยแพร 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

รับแบบฟอรมทําปายประชาสัมพันธ  
 

ถูกตอง 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
 การบริการปายไฟว่ิง 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.กพ.049 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค เพ่ือเผยแพรขอมลูใหผูรับบริการรบัทราบ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดในการจดัลงขอมูลในคอมพิวเตอร (ไมเกินรอยละ 3) 

ขอบเขตงาน 1. กรองขอมูลกอนประชาสัมพันธขาวสาร 

2. ปอนขอมูลในโปรแกรมปายไฟว่ิงเพ่ือใหแสดงผลสูสาธารณชน สามารถมองเห็นไดชัดเจนในชวงเวลาหน่ีง 
3. ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานปายไฟว่ิง 

คําจํากัดความ ปายไฟว่ิง หมายถึง เปนสื่อดิจิตอลชนิดหน่ึงท่ีใชแสงสีเพ่ือดึงดูดและบอกกลาวขอมูลขาวสาร สามารถมองเห็นไดชัดเจนใน
ชวงเวลาหน่ึง 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. หัวหนางานกิจการพิเศษ 
2. นักประชาสัมพันธ 

เอกสารอางอิง แบบฟอรมขอใชบริการ 

แบบฟอรมท่ีใช - 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 นักประชาสัมพันธ 

 

 รับแบบฟอรมขอประขาสัมพันธ
ป า ย ไ ฟ ว่ิ ง  ห รื อ ใ บ บั น ทึ ก
ขอความขอความอนุเคราะหขอ
ประชาสัมพันธปายไฟว่ิง 

1 นาที  

2 นักประชาสัมพันธ 

 

                                     
                             
 
 
 

ตรวจสอบแบบฟอรมขอมูล 
ร า ย ล ะ เ อี ย ดข อ ง ข อค ว าม
ประชาสัมพันธ กรณีขอมูลไม
ถูกตองหรือไมครบถวน แจง
ก ลั บ  + ป ร ะ ส า นข อข อมู ล
เพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีขอใช
บริการ 

5 นาที  

3 นักประชาสัมพันธ 

 

 
 

ดํ า เ นิ น ก า ร ข้ึ น ข อ ค ว า ม
ประชาสัมพันธปายไฟว่ิงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

10 นาที  

      

ไมถูกตองแจงกลับ 

ตรวจสอบ 

ดําเนินการประชาสัมพันธ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

รับแบบฟอรมขอประชาสัมพันธปายไฟวิ่ง 

ถูกตอง 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
 การบริการขาวประชาสมัพันธ 

ผานสื่อสังคมออนไลน 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.กพ.050 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขีบนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค เพ่ือเผยแพรกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดในการจดัทําขาวประชาสมัพนธ ผานสื่อสังคมออนไลน (ไมเกินรอยละ3) 
(เปนขอมูลท่ีแสดงหรือบอกใหรูวาผลการดําเนินงาน สําเรจ็ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว) 

ขอบเขตงาน 1. คัดกรองขอมูลกอนประชาสัมพันธ 
2. ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารผานสื่อสังคมออนไลน 

คําจํากัดความ สื่อสังคมออนไลน หมายถึง เปนสือ่ท่ีผูรับขอมูลสามารถรับไดโดยตรง โดยขอมูลท่ีใหจะตองชัดเจน ถูกตอง ครบถวน 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. หัวหนางานกิจการพิเศษ 
2. นักประชาสัมพันธ 

เอกสารอางอิง แบบฟอรมขอใชบริการ 

แบบฟอรมท่ีใช - 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 นัก
ประชาสมัพันธ 

                                        
 

ดําเนินการขอขอมลูขาวสาร ท่ี
จัดทํา Content 
 
 

30 นาที ขอมูลขาว 

2 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
                                             
 
 
 

ดําเนินการตรวจเช็คขอมูล
ขาวสารและรไีซดภาพขาว
สําหรับใชในการข้ึน Pr บนสื่อ
โซเชียลตางๆ /และนําเสนอ 

30 นาที/
ข้ึนอยูกับ
เน้ืองาน 

ขอมูลขาว 

3 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
 
 
 
 

พิจารณาขอมลูขาวและรูปภาพ
ประกอบ/ไมถูกตอง สงกลับ
แกไข/ถูกตอง ดําเนินการนําข้ึน 
Pr. นําข้ึนบนโซเชียลตางๆได 

1 ช่ัวโมง/
ข้ึนอยูกับ

จํานวนขาว 

ขอมูลขาว 

4 นัก
ประชาสมัพันธ 

 
 
 
 

ดําเนินการนําขาวข้ึนเผยแพรบน
สื่อโซเชียลตางๆ เชน
Facebook/หรือสื่ออ่ืนๆ 

1 ช่ัวโมง/
ข้ึนอยูกับ

จํานวนขาว 

ขอมูลขาว 

      

ดาํเนินการ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

พิจารณา 

รับแบบฟอรมขอใชบริการ 

ตรวจเช็ค 

มีขอมูล 

อนุญาต 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
การบริการขอถายภาพ 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.กพ.051 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค เพ่ือเผยแพรกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยฯ บันทึกเหตุการณ/เรื่องราวท่ีเกิดข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ เปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมาย (ไมเกินรอยละ 3) 

ขอบเขตงาน 1. ถายภาพตามคําขอใชบริการ 
2. ถายภาพตามแผนเปนประจาํ เชน ภาพอาคารเรียน ภาพภมูิทัศนภายในวิทยาเขตฯ 
3. ถายภาพเหตุการณสําคัญ/งานสําคัญ 

คําจํากัดความ การถายภาพ หมายถึง การบันทึกเหตุการณ ณ จดุเวลาใดเวลาหน่ึงในการเก็บสภาพแสง ณ เวลาน้ันไวบนวัตถุไวแสง 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. หัวหนางานกิจการพิเศษ 
2. นักประชาสัมพันธ 

เอกสารอางอิง แบบฟอรมขอใชบริการ 

แบบฟอรมท่ีใช - 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 นัก

ประชาสมัพันธ 

 

 รั บแบบฟอร ม  PR.05 ขอรั บ
บริการถายภาพ หรือใบบันทึก
ขอความขอความอนุเคราะห
ขอรับบริการถายภาพ 

1 นาที  

2 นัก

ประชาสมัพันธ 

 

                                     
                             
 
 
                  
 

ตรวจสอบแบบฟอรมการขอใช
บริการถายภาพ/หนังสือบันทึก
ขอความ โดยแจงลวงหนา 3 วัน
ทํ า ก า ร  ก ร ณี บั น ทึ ก ภ า พ
ภายนอกสถานท่ีหรือตางจังหวัด 
ใหแนบคําสั่งหรือบันทึกขอความ
พรอมใบอนุมัติตัวบุคคล หากไม
ม าสามารถให บริ การ ได นัก
ประชาสัม พันธ ติดตอกลับผู
ขอรับบริการ 
หมาย เหตุ  การรั บ งานทา ง
โทรศัพทใชกรณีจําเปนเรงดวน
เทาน้ัน 

5-10 นาที  

3 นัก

ประชาสมัพันธ 

 

 
 
 
 

ดําเนินการถายภาพ ตามวันเวลา
และสถานท่ีท่ีจัดงาน 
 

ตาม
ระยะเวลา
การจัด
กิจกรรม 

 

      

ไมถูกตองแจงกลับ 

ตรวจสอบ 

นักประชาสัมพันธดําเนินการ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

รับแบบฟอรมขอรับบริการถายภาพ 

ถูกตอง 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกศิลปวัฒนธรรม 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure :SOP) 
ข้ันตอนการดําเนินงานประชาสมัพันธ 

(การดําเนินงานโครงการดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.กพ.052 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวชลลัดดา เกษรจันทร 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ รอยละขอผิดพลาดในการจดัทําแผน (ไมเกินรอยละ3) 
(เปนขอมูลท่ีแสดงหรือบอกใหรูวาผลการดําเนินงาน สําเรจ็ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว) 

ขอบเขตงาน 1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูยัง่ยืน เพ่ือใหเกิดแหลงเรียนรูดานศลิปวัฒนธรรม 
2. ดําเนินโครงการดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม 
3. ประชาสมัพันธเก่ียวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

คําจํากัดความ ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง แหลงถายทอดขอมูลสูชุมชน 
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งท่ีสืบทอดจากรุนสูรุน   

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

1. หัวหนางานกิจการพิเศษ 
2. นักประชาสัมพันธ 

เอกสารอางอิง 1. คําสั่งแตงตั้ง 
2. เอกสารการดําเนินโครงการ 
3. เอกสารการสรุปผล/เอกสารการประชุม 

แบบฟอรมท่ีใช การดําเนินงานโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 อธิการบด ี 
มทร.ตะวันออก 

 
 
           
                                                                                                                                                 

-รวมรวบรายช่ือผูรับผิดชอบดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
-จัดทําคําสั่งแตงตั้งใหอธิการลง
นาม 
-คณะกรรมการฝายอํานวยการ
และท่ีปรึกษาดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-คณะกรรมการฝายดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3 วัน/ข้ึนอยู
กับอธิการบด ี

คําสั่งแตงตั้ง 

2 หัวหนางาน
กิจการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

2.แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 
2.1 กําหนดปฏิทินการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
2.2 กําหนดแผนการใชจาย
งบประมาณตามไตรมาสของ
ปงบประมาณ 
 

1 วัน เอกสาร
งบประมาณ 

3 อธิการบด ี
มทร.ตะวันออก 

 
 
                                         

3.เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนผานงานนโยบาย/กอง
คลัง 
 
 

3 วัน/ข้ึนอยู
กับอธิการบด ี

บันทึก
ขอความ/ขอ
อนุมัต ิ

4 หัวหนางาน
กิจการพิเศษ 

                                             
 
 
 

4.ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
4.1 ประสาน/จองและจดัสถานท่ี
จัดโครงการ/กิจกรรม 
4.2 ติดตอวิทยากร /ประสาน
ผูเขารวมอบรมและ
กลุมเปาหมาย 
4.3 ติดตอท่ีพัก/ประสาน
ยานพาหนะและการเดินทาง 
4.4 เตรียมเอกสารประกอบการ
บรรยาย 
4.5 จัดซื้อ จัดจาง 

1 วัน บันทึก
ขอความ/ขอ
อนุมัต ิ

      

แตงตั้งกรรมการดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

พิจารณาจัดสรร

โครงการและกจิกรรม

ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามที่

 

ขออนุมัติ

โครงการ 

ทําบันทกึขอความแจง ผอ.สํานกังาน 

ดําเนนิโครงการตามแผน 

1 

เร่ิมตน 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

5 หัวหนางาน
กิจการพิเศษ 

 -ประชุมเพ่ือปรึกษา หารือ/
รูปแบบการดําเนินโครงการ 
 

1 วัน เอกสารการ
ประชุม 
 

6 ผอ.สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฯ 

 -ติดตามการดําเนินงาน ปญหา 
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแกไข 
 

1 วัน เอกสารการ
สรุปผล 

   -ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือประชาสมัพันธโครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 

กอน/หลัง 
ตาม

ระยะเวลา
ของการจัด

งาน 

การ
ประชาสมัพัน
ธ/เว็ป/
เฟสบุค/ปาย
ไฟ/เสียงตาม
สาย 

      

กํากับติดตามตัวชีว้ัด/ การดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุง

 

สรุปผลและรายงานตอมหาวทิยาลัย

 

เผยแพรและประชาสัมพันธ

โครงการ/ 

 

1 

ส้ินสุด 



 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีจกัรพงษภวูนารถ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพื้นทีจ่กัรพงษภวูนารถ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกหองสมุด 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

จักรพงษภูวนารถ 

 

คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในวงการ

หนังสือในรูปแบบออนไลน 

 

 

รหัสเอกสาร 

CPC64.งว.053 

 

วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 

เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ     

/นางสาวนันทณภัส นันทวิพัฒน 

/นางสาววิลาสินี ชลววิัฒนกุล 

ควบคุมโดย : หัวหนางาน                  

อนุมัติโดย: ผูอาํนวยการ 
 

แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูใชบริการรับทราบเรื่องราวท่ีนาสนใจท่ีเกิดข้ึนในวงการหนังสือ วงการนักเขียนผานเว็บไซต สือ่สังคมออนไลน  

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละการรูขอมลูขาวสารของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

ขอบเขตงาน  ข้ันตอนการจัดทําขาวประชาสมัพันธการใหบริการของแผนกหองสมดุในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซต, สื่อสังคม

ออนไลน มีดังตอไปน้ี 

- รวบรวมและเรียบเรียงขอมูล 

- ดําเนินการจัดทําวิดิทัศน 

- นําเขาขอมูลผานสื่อสังคมออนไลน Tumblr,Facebook Fanpage 

- เช่ือมโยงขอมูลประชาสมัพันธผานเว็บไซตแผนกหองสมุด 

คําจํากัดความ  สื่อสังคมออนไลน (Social media) หมายถึง สื่อดิจิทัลท่ีเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool)  

เพ่ือใชสื่อสารระหวางกันในเครือขายทางสังคม (Social Network) ผานทางเว็บไซตและโปรแกรมประยุกตบนสื่อใดๆ  

ท่ีมีการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต โดยเนนใหผูใชท้ังท่ีเปนผูสงสารและผูรับสารมีสวนรวม (Collaborative) อยาง

สรางสรรค  ในการผลิตเ น้ือหาข้ึนเอง  (User-GenerateContent:  UGC) ในรูปของขอมูล ภาพ และเสียง 

Tumblr เปนแอปพลิเคชันเครือขายสังคม (Social Media) ชนิดหน่ึงแบบเดียวกับ Facebook หรือ Twitter  

แตลักษณะการใชงานจะเปน Blog ซึ่งรองรับไฟลหลายรูปแบบ และทําการ Reblog (คลายกับการ Share  

หรือ Retweet) โดยจุดเดนของ Tumblr อยูท่ีความสวยงาม และความงายในการใชงาน 

Canva เปนโปรแกรมออนไลนท่ีใชสําหรับสรางงานกราฟฟคโดยเฉพาะ สามารถสรางงานไดหลากหลายรูปแบบ  

ตั้ งแต โล โก  นามบัตร โบร ชัวร  แบนเนอรต างๆ อินโฟกราฟฟค เอกสาร งานนํา เสนอ วิดิ ทัศน  ฯลฯ 

Facebook Fanpage หมายถึง หนาเพจ (Page) ท่ีทาง Facebook พัฒนาข้ึนมาเพ่ือใหคุณสามารถนําไปใช

ประชาสัมพันธ หรือถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ท่ีตองการ เชน แจงขอมูลขาวสาร กิจกรรม แนะนําผลิตภัณฑ สินคา 

บริการ หรือเผยแพรขอมูล ความรูตาง ๆ ใหกับผูท่ีสนใจ หรือกําลังมองหาในสิ่งตาง ๆ น้ัน สามารถใช Facebook 

Fanpage ไดท้ังในเชิงธุรกิจ การตลาด การบริการ การศึกษา ใหความรู บันเทิง ฯลฯ 

หนาท่ีความ

รับผิดชอบ  

บรรณารักษ /เจาหนาท่ีหองสมุด : คัดเลือกเรื่องราวท่ีนาสนใจท่ีเกิดข้ึนในวงการหนังสือ วงการนักเขียนผานเว็บไซต  

สื่อสังคมออนไลน เพ่ือนํามาใชในการประชาสัมพันธตามชองทางท่ีมีของแตละเขตพ้ืนท่ี 

เอกสารอางอิง  1. พระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  

2. พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

3. คูมือการใชงาน Tumblr 

4. คูมือการใชงาน Canva 

แบบฟอรมท่ีใช  - 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 

รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

      

1 บรรณารักษ 

/ เจาหนาท่ี 

หองสมุด 

 

 

 

-คัดเลือกขอมลูท่ีจะนํามา 

ประชาสมัพันธ 

-นําขอมูลท่ีไดรับนํามาเรียบ

เรียงเปนเน้ือหาท่ีใชในการ

ประชาสมัพันธ (content)  

5 นาที 

/ เรื่อง 

- 

2 บรรณารักษ 

/ เจาหนาท่ี 

หองสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

-ดําเนินการออกแบบวิดิทัศน

ประชาสมัพันธผาน 

www.canva.com 

    -เลือกรูปแบบการ

ประชาสมัพันธ 

    -ใสเน้ือหา ภาพประกอบ 

    -เลือกลักษณะการ

เคลื่อนไหว (Transition) ของ

วิดิทัศน และดนตรีประกอบ

เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจใหกับวิดิ

ทัศน 

    -ดาวนโหลดวิดิทัศนจาก 

www.canva.com 

5 ช่ัวโมง 

/ เรื่อง 

คูมือการใชงาน 

Canva 

 

3 บรรณารักษ 

/ เจาหนาท่ี 

หองสมุด 

 

 

 

 

 

 

- เผยแพรขอมลูการ

ประชาสมัพันธในรูปแบบ

ออนไลน เปนระยะตามความ

เหมาะสม โดย 

1. โพสต Tumblr: library-
cpc.tumblr.com 

2. โพสต Facebook 
Fanpage: 
facebook.com/CPCLib 

3. โพสตลงในเว็บไซตของ
หองสมุด 
www.cpc.ac.th/library 

30 นาที 

/ เรื่อง 

คูมือการใชงาน
Tumblr 

      

จัดหาและเรียบเรียงขอมูลตางๆ 

ส้ินสุด 

เผยแพรขอมูลประชาสัมพันธในรูปแบบ

ออนไลน 

 

เร่ิมตน 

 

ดําเนินการจัดทําขอมูลในการ

ประชาสัมพันธรูปแบบออนไลน 
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มทร.ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
บริการยมืหนังสือ 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งว.054 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ     
/นางสาวนันทณภัส นันทวิพัฒน 
/นางสาววิลาสินี ชลววิัฒนกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน  
อนุมัติโดย: ผูอาํนวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือสนองความตองการทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ สนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี 
คุมคา รวดเร็ว และตรงกับความตองการ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  ผูใชบริการไดรับทรัพยากรสารสนเทศตามตองการ รอยละ 90 
ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการของบริการยืม-คืนหนังสือ มีกระบวนการดังตอไปน้ี  

- รับหนังสือและบัตรนักศึกษาจากผูใชบริการ 
- ตรวจสอบสิทธ์ิผูยืม 
- สแกนบารโคดหนังสือเขาสูระบบการยืม  
- ประทับตราวันกําหนดสง 
- คืนบัตรสมาชิกและสงหนังสือใหผูใชบริการ 

คําจํากัดความ  โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows หมายถึง ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ท่ีพัฒนาข้ึนจาก Softlink 
International Inc. ประเทศออสเตรเลีย เปนระบบท่ีมีการเก็บสารสนเทศท่ีครบถวนงายตอการใชงานท่ีสุด 
และไมตองการระบบฐานขอมลู (RDBMS) เปนพิเศษ สวนประกอบของระบบงาน ไดแก  
     1. ระบบการจัดการขอมลู (Management Module)       
     2. ระบบการสืบคนขอมูลโอแพ็ค (OPAC Module)  
     3. ระบบยืม-คืน (Circulation Module)                      
     4. ระบบวารสาร (Periodicals Module)  
     5. ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisitions Module)  
     6. ระบบดรรชนีวารสาร (Journal Indexing Module)     
     7. ระบบสื่อผสม (Multimedia Module)  
     8. ระบบการสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Inquiry Module)  
     9. ระบบบริหาร (System Module) 
ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง สื่อท่ีจัดเก็บเน้ือหา ขอมลูใหอยูในรูปแบบตางๆ  
เพ่ือความสะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย วารสาร ซีดี ฐานขอมลูอางอิงออนไลน ฯลฯ 
การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) เปนกระบวนการดึงหรือคนหาขอมูลยอนหลังท่ีมีการจัดเก็บไว 
ตามหัวขอ ความตองการ ตามความสนใจ 
บริการยืม-คืน เปนบริการท่ีบริการผูใชท่ีเปนสมาชิกของหองสมุด สามารถยมืหนังสือและเอกสารตาง ๆ ออกจาก
หองสมุดไดตามระเบียบการใหบรกิารยืม-คืนท่ีหองสมดุกําหนดไว ซึง่เปนบริการพ้ืนฐานท่ีหองสมดุจะตองจัดใหมีข้ึน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูอานท่ีตองการนําหนังสือออกไปและคนควาตอท่ีบาน กรณีท่ียมืหนังสือเกินกําหนดสง ผูยมื
จะตองจายคาปรับตามอัตราท่ีหองสมุดกําหนด 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

บรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุด : ใหบริการยมืหนังสือ 

เอกสารอางอิง  1.คูมือปฏิบัติงานแผนกหองสมุด 
2.คูมือการใชงานระบบหองสมดุอัตโนมัต ิ
3.แผนพับระเบียบการยืมคืนและมารยาทในการใชหองสมดุ 
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มทร.ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

จักรพงษภูวนารถ 

 

คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

บริการยมืหนังสือ 

 

 

รหัสเอกสาร   

CPC64.งว.054 

 

วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 

เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ     
 /นางสาวนันทณภัส นันทวิพัฒน 
/นางสาววิลาสินี ชลววิัฒนกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน  

อนุมัติโดย: ผูอาํนวยการ  

แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

เอกสารอางอิง  1.คูมือปฏิบัติงานแผนกหองสมุด 

2.คูมือการใชงานระบบหองสมดุอัตโนมัต ิ

3.แผนพับระเบียบการยืมคืนและมารยาทในการใชหองสมดุ 

แบบฟอรมท่ีใช  1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Liberty/ Alice for windows 
2. ใบกําหนดสงหนังสือ 
3. บัตรนักศึกษา 
4. หนังสือ 

เอกสารบันทึก  - 



      
 

 
 

 มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  167 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

    
 
 

  

1 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 
 

สแกนบัตรสมาชิกหองสมุด 
หากไมไดนําบัตรสมาชิกมา 
พิมพช่ือ หรือ รหัสสมาชิก ใน
ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
 

10 วินาที บัตรนักศึกษา 
ระบบหองสมุด
อัตโนมัต ิ

2 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 

ตรวจสอบการการคางคาปรับ/ 
รายการหนังสือเกินกําหนด 
- คางคาปรับ/ยืมเกินกําหนด : 
ชําระคาปรับ/ทวงรายการเกิน
กําหนด 
- ไมคางคาปรับ/ไมมียมืเกิน
กําหนด : ตรวจสอบสิทธ์ิ
จํานวนทรัพยากรท่ีถูกยืม 
 

1 นาที ระบบหองสมุด
อัตโนมัต ิ

3 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 
 
 
 

-  หากสมาชิกมีการคาง
คาปรับใหชําระคาปรับตาม
ระเบียบ 
- ทวงรายการหนังสือท่ีเกิน
กําหนด 
 

1 นาที ระบบหองสมุด
อัตโนมัต ิ

4 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 ตรวจสอบจํานวนทรัพยากรท่ี
ถูกยืมตามประเภทของสมาชิก 
- ครบจํานวน  เสรจ็สิน้
กระบวนการ 
- ไมครบจํานวน สแกน
บารโคดหนังสือท่ียืม 
 

1 นาที ระบบหองสมุด
อัตโนมัต ิ

      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

เร่ิมตน 

สแกนบัตรสมาชิกหองสมุด/ 
พิมพชื่อหรือรหัสสมาชิก 

 

หมดอายุ/ 

คางคาปรับ/    

ทวงรายการเกินกําหนด 

ครบจํานวน 

ไมครบจํานวน 

2 

ตรวจสอบจาํนวน 

ทรัพยากรที่ถกูยืม 

ชําระคาปรับ / 
ทวงรายการเกินกําหนด 

ไมหมดอายุ/ 

ไมคางคาปรับ/ 

ไมมียืมเกินกําหนด 

ตรวจสอบการคางคาปรับ/ 

รายการหนังสือเกินกําหนด 

1 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

5 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 
 
 

- สแกนบารโคดหนังสือ 
เพ่ือบันทึกขอมูลการยมื 
ในระบบ 
- แจงวันกําหนดสงในบัตร
กําหนดสง 
 

10 วินาที ระบบหองสมุด
อัตโนมัต ิ
หนังสือ 

6 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 
 
 

คืนบัตรนักศึกษาพรอมสง
หนังสือใหแกผูใชบริการ 

5 วินาที หนังสือ 

 
 
 

     

สแกนบารโคด

หนังสือที่ยืม 

ส้ินสุด 

คืนบัตรและสงหนังสือ 

2 1 
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มทร.ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

จักรพงษภูวนารถ 

 

คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

บริการคืนหนังสือ 

 

 

รหัสเอกสาร  

CPC64.งว.055 

 

วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 

เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ     

/นางสาวนันทณภัส นันทวิพัฒน/นางสาว

วิลาสินี ชลววิัฒนกุล 

ควบคุมโดย : หัวหนางาน          

อนุมัติโดย: ผูอาํนวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือสนองความตองการทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ สนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี 

คุมคา รวดเร็ว และตรงกับความตองการ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  ผูใชบริการคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกําหนด รอยละ 90 

ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการของบริการยืม-คืนหนังสือ มีกระบวนการดังตอไปน้ี  

- รับหนังสือจากผูใชบริการ 

- สแกนบารโคดหนังสือท่ีคืน 

- ตรวจสอบวันกําหนดคืน 

- บันทึกขอมูลการคืนหนังสือ 

- ประทับตรารับคืนหนังสือ 

- วางหนังสือบนรถเข็นเพ่ือเตรียมข้ึนช้ันใหบริการ 

คําจํากัดความ  โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows หมายถึง ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ท่ีพัฒนาข้ึนจาก Softlink 

International Inc. ประเทศออสเตรเลีย เปนระบบท่ีมีการเก็บสารสนเทศท่ีครบถวนงายตอการใชงานท่ีสุด 

และไมตองการระบบฐานขอมลู (RDBMS) เปนพิเศษ สวนประกอบของระบบงาน ไดแก  

     1. ระบบการจัดการขอมลู (Management Module)      

     2. ระบบการสืบคนขอมูลโอแพ็ค (OPAC Module)  

     3. ระบบยืม-คืน (Circulation Module)                    

     4. ระบบวารสาร (Periodicals Module)  

     5. ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisitions Module)  

     6. ระบบดรรชนีวารสาร (Journal Indexing Module)   

     7. ระบบสื่อผสม (Multimedia Module)  

     8. ระบบการสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Inquiry Module)    

     9. ระบบบริหาร (System Module) 

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง สื่อท่ีจัดเก็บเน้ือหา ขอมลูใหอยูในรูปแบบตางๆ  

เพ่ือความสะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย วารสาร ซีดี ฐานขอมลูอางอิงออนไลน ฯลฯ 

การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) เปนกระบวนการดึงหรือคนหาขอมูลยอนหลังท่ีมีการจัดเก็บไว 

ตามหัวขอ ความตองการ ตามความสนใจ 

บริการยืม-คืน เปนบริการท่ีบริการผูใชท่ีเปนสมาชิกของหองสมุด สามารถยมืหนังสือและเอกสารตาง ๆ ออกจากหองสมุด

ไดตามระเบียบการใหบริการยืม-คนืท่ีหองสมุดกําหนดไว ซึ่งเปนบริการพ้ืนฐานท่ีหองสมุดจะตองจัดใหมีข้ึน 

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูอานท่ีตองการนําหนังสือออกไปและคนควาตอท่ีบาน กรณีท่ียมืหนังสือเกินกําหนดสง ผูยมื

จะตองจายคาปรับตามอัตราท่ีหองสมุดกําหนด 

หนาท่ีความ

รับผิดชอบ  

บรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุด : ใหบริการคืนหนังสือ 
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มทร.ตะวันออก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

จักรพงษภูวนารถ 

 

คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

บริการคืนหนังสือ 

 

 

รหัสเอกสาร   

CPC64.งว.055 

 

วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 

เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ     

/นางสาวนันทณภัส นันทวิพัฒน/นางสาว

วิลาสินี ชลววิัฒนกุล 

ควบคุมโดย : หัวหนางาน  

อนุมัติโดย: ผูอาํนวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

เอกสารอางอิง  1.คูมือปฏิบัติงานแผนกหองสมุด 

2.คูมือการใชงานระบบหองสมดุอัตโนมัต ิ

3.แผนพับระเบียบการยืมคืนและมารยาทในการใชหองสมดุ 

แบบฟอรมท่ีใช  1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Liberty/ Alice for windows 
2. ใบกําหนดสงหนังสือ 
3. บัตรนักศึกษา 
4. หนังสือ 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 

รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

    

 

 

  

1 บรรณารักษ 

/ เจาหนาท่ี 

หองสมุด 

 

 

 

เจาหนาท่ีสแกนบารโคด

หนังสือท่ีผูใชบริการนํามาคืน 

10 วินาที ระบบหองสมุด

อัตโนมัต ิ

หนังสือ 

 

2 บรรณารักษ 

/ เจาหนาท่ี 

หองสมุด 

 

 

 

 

ตรวจสอบสิทธ์ิหนังสือคางสง 

และคางคาปรับ 

- กรณีสงคืนหนังสือ 

ตามกําหนด ไปสูกระบวนการ

บันทึกขอมูลการคืน 

-กรณีสงคืนหนังสือ 

เกินกําหนด 

ชําระคาปรับตามระเบียบ

หองสมุด 

 

1 นาที ระบบหองสมุด

อัตโนมัต ิ

 

3 บรรณารักษ 

/ เจาหนาท่ี 

หองสมุด 

 

 

 

หนังสือท่ีเกินกําหนดเจาหนาท่ี

รับชําระคาปรับตามระเบียบ 

1 นาที - 

4 บรรณารักษ 

/ เจาหนาท่ี 

หองสมุด 

 

 

 

บันทึกขอมูลการคืนในระบบ

หองสมุดอัตโนมัต ิ

1 นาที ระบบหองสมุ

อัตโนมัต ิ

 

5 บรรณารักษ 

/ เจาหนาท่ี 

หองสมุด 

 

 

 

 

วางหนังสือบนรถเข็นเตรียมข้ึน

ช้ันใหบริการ 

15 วินาที หนังสือ 

    

 

  

เร่ิมตน 

สแกนบารโคดหนังสือที่คืน 

 

เกินกําหนด 

ตามกําหนด 

ชําระคาปรับ 

บันทึกขอมูลการคืน 

วางหนังสือบนรถเข็น 

ส้ินสุด 

ตรวจสอบวันกําหนดคืน 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งว.056 
 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ     
/นางสาวนันทณภัส นันทวิพัฒน 
/นางสาววิลาสินี ชลววิัฒนกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน         
อนุมัติโดย: ผูอาํนวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหหองสมุดเปนแหลงการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับความตองการ

ของผูใชบริการและสอดคลองกับหลักสตูรการเรยีนการสอน  
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  1. มีฐานขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินการรอยละ 80 

2. ศึกษาการใชทรัพยากรสารสนเทศจัดเก็บขอมลูและตรวจสอบเพ่ือประกอบการพิจารณา รอยละ 80 
3. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพียงพอรอยละ 80 

ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการของการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ มีกระบวนการดังตอไปน้ี 
- สํารวจความตองการของผูใชบริการ                           
- ตรวจเช็คความซ้ําซอนจากระบบฐานขอมูล 
- ดําเนินการขอจัดซื้อจัดจาง 
- ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ 
- วิเคราะหและใหเลขหมูตามระบบของหองสมุด 
- จัดข้ึนช้ันตามระบบของบรรณารักษ 

คําจํากัดความ  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การบริหารจดัการงบประมาณขอซื้อ ตดิตอรานหนังสือ สาํนักพิมพ เสนอให
ผูใชบริการคดัเลือกและสืบหาและขอใบเสนอราคาเพ่ือขออนุมัตจิัดซือ้และพัสดุจัดซื้อจนถึงข้ันวิเคราะหและใหเลขหมู 
เพ่ือใหบริการ 
การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ (Classification) หมายถึง การนําทรัพยากรสารสนเทศมาแยกประเภท 
ตามเน้ือหา เพ่ือใหงายตอการศึกษาคนควา โดยแผนกหองสมดุ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถไดใชระบบการจัดหมวดหมูแบบ
ทศนิยมของดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) ในการจดัหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 
การลงรายการบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ AACR2 (Anglo-American Catalog Rules, second edition)  
เปนมาตรฐานการลงรายการขอมลูบรรณานุกรมสิ่งพิมพและโสตทัศนวัสดุเพ่ือใหลงรายการขอมลูหองสมุดเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  
 

หัวหนางานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาลงนามอนุมัติหนังสือบันทึกขอความจัดซื้อ / จัดจาง 
หัวหนาแผนกหองสมุด : ทบทวนบันทึกขอความและรายละเอียดจัดซื้อ / จัดจาง 
บรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุด : สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศ การรวบรวมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ 
ท่ีเสนอแนะสั่งซื้อเขาหองสมุด การตรวจสอบและพิจารณารายการทรัพยากรสารสนเทศ เสนอขออนุมัติจัดซื้อ การตรวจรับ
ทรัพยากรสารสนเทศ และการรับทรัพยากรสารสนเทศ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ : ตรวจความครบถวนเรียบรอยของวัสดุท่ีไดรับ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(บางพระ) : ดําเนินการจัดซื้อ 

เอกสารอางอิง  1.คูมือปฏิบัติงานแผนกหองสมุด 
2.คูมือแบงหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ีภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
3.คูมือหัวเรื่องภาษาไทยและหัวเรือ่งภาษาอังกฤษ 
4.คูมือตารางเลขผูแตง 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 
รหัสเอกสาร 

 CPC64.งว.056 
 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ     
/นางสาวนันทณภัส นันทวิพัฒน    
 /นางสาววิลาสินี ชลวิวัฒนกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน               
อนุมัติโดย: ผูอาํนวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

แบบฟอรมท่ีใช 1. แบบฟอรมสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ 
2. ปายประชาสมัพันธบนเว็บไซตแผนกหองสมดุ 
3. ใบขออนุมัติจัดซื้อ 
4. ใบเบิกทรัพยากรสารสนเทศ 
5. ใบเสนอราคา 
6. ใบสงของ 

เอกสารบันทึก - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 สํารวจความตองการทรัพยากร
สารสนเทศดวยวิธีการตาง ๆ 
- แบบสํารวจความตองการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
-  เชิญชวนอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา
คัดเลือกหนังสือเขาหองสมดุ
ผานเว็บไซตหองสมุด 
 

30 วัน แบบสํารวจ
ความตองการ

ทรัพยากร
สารสนเทศ 

2 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมรายช่ือทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเสนอแนะและ
คัดเลือกเขาหองสมดุ 

3 วัน แบบสํารวจ
ความตองการ

ทรัพยากร 
สารสนเทศ 

3 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 ตรวจสอบและพิจารณา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ 
- จัดหา ในกรณีท่ีไมมี
ทรัพยากรสารสนเทศจํานวน
ไมเพียงพอ, เน้ือหาสอดคลอง
กับหลักสตูร 
- ไมจัดหา ในกรณีเน้ือหาไม
สอดคลองกับหลักสตูรมี
เพียงพอแลว 
 

15 นาที/เลม ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ 

4 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการขอจดัซื้อโดยจัดทํา
ใบขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศจดัสงไปยังสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ(บางพระ)
ดําเนินการตอไป 

15 วัน ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ 

 

   
 
 
 

   

ไมจัดหา 

สํารวจความตองการ 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

เร่ิมตน 

รวบรวมรายชือ่ทรัพยากร

สารสนเทศ 

จัดหา 

ตรวจสอบและพิจารณา

รายชื่อทรัพยากรสานสนเทศ 

สงใบเสนอขอจัดซ้ือใหกับสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(บางพระ) 

2 1 3 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

   
 

 

   

5 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 ตรวจรับพัสดตุรวจสอบ 
- ครบถวน ดําเนินการใน
ข้ันตอนรับทรัพยากร
สารสนเทศ 
- ไมครบถวน กลับไปยัง
ข้ันตอนดําเนินการขอจดัซื้อ
โดยสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(บางพระ) 
 

15 นาที 
/ เลม 

ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ 

ใบสงของ 

6 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 ดําเนินการรับทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถูกตอง 

15 นาที 
/ เลม 

ใบสงของ 

7 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 
 
 
 

นําทรัพยากรสารสนเทศมา
วิเคราะหเลขหมู             
แลวลงทะเบียนหนังสือตาม
ระบบหองสมุด 

10 นาที 
/ เลม 

 

8 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 จัดเรยีงทรัพยากรสารสนเทศ 
ข้ึนช้ันตามหมวดหมูเพ่ือให
บริการ 
 

15 นาที 
/ เลม 

 

    
 
 

  
ส้ินสุด 

รับทรัพยากรสารสนเทศจาก 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (บางพระ) 

จัดขึ้นชั้นเพื่อใหบริการ 

วิเคราะหและใหเลขหมู 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

2 1 

ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ 

ไมครบถวน 

ครบถวน 

3 
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มทร. ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
บริการตอบคาํถามและชวยคนควา 

 

 
รหัสเอกสาร 

 CPC64.งว.057 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวฉลอม สิมพันธ     
/นางสาวนันทณภัส นันทวิพัฒน 
/นางสาววิลาสินี ชลววิัฒนกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน               
อนุมัติโดย: ผูอาํนวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือตอบสนองความตองการศึกษาคนควาภายในหองสมุด 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  สนับสนุนการใหบริการบรรลผุลสมัฤทธ์ิไมนอยกวารอยละ 80 
ขอบเขตงาน  กระบวนการดําเนินการของบริการตอบคําถามและชวยคนควา มีกระบวนการดังตอไปน้ี  

- ผูใชบริการสอบถามขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
- เจาหนาท่ีสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลหองสมุด 
- แจงผูใชบริการใหทราบวาทรัพยากรท่ีตองการอยูบริเวณไหน หรือแนะนําแหลงขอมูลอ่ืนท่ีใหบริการสารสนเทศ 

ท่ีเก่ียวของ 
- ผูใชบริการคนหาทรัพยากรสารสนเทศจากช้ันหนังสือ 

คําจํากัดความ  ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง สื่อท่ีจัดเก็บเน้ือหา ขอมลูใหอยูในรูปแบบตางๆ  
เพ่ือความสะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย วารสาร ซีดี ฐานขอมลูอางอิงออนไลน ฯลฯ 
การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) เปนกระบวนการดึงหรือคนหาขอมูลยอนหลังท่ีมีการจัดเก็บไว 
ตามหัวขอ ความตองการ ตามความสนใจ 
เลขเรียกหนังสือ (Call number) คือ สัญลักษณเพ่ือบอกตําแหนงท่ีอยูของหนังสือเลมน้ันในหองสมุด โดยหองสมุด
กําหนดข้ึนสําหรับหนังสือแตละเลมโดยเฉพาะ ทําใหสะดวกในการจดัเก็บหนังสือข้ึนช้ัน และสะดวกในการคนหา  
ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) หมายถึงฐานขอมูลท่ีใหบริการผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
ใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต ผูจดัการฐานขอมลูหรือสํานักพิมพสามารถปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมยั และผูใชสามารถ
เขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

บรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุด : ตอบคําถามและชวยคนควาทรัพยากรสารสนเทศ 

เอกสารอางอิง  คูมือปฏิบัติงานแผนกหองสมุด 
แบบฟอรมท่ีใช  1.ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Liberty/ Alice for windows  

2.แบบฟอรมขอใชบริการ 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

1 ผูใชบริการ  
 
 

ผูใชบริการสอบถามขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ 

3 นาที แบบฟอรมขอใช
บริการ 

2 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 เจาหนาท่ีสืบคนขอมูล 
จากฐานขอมูลหองสมุด 
 
 
 
 
 

3 นาที ระบบหองสมุด
อัตโนมัต ิ

 

3 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 
 
 
 
 

แจงผูใชบริการ 
- ในกรณีท่ีพบรายการหนังสือ 
แจงเลขเรยีกหนังสือให
ผูใชบริการทราบ 
- ในกรณีท่ีไมพบรายการ
หนังสือ แนะนําฐานขอมูล
ออนไลน หรือแหลงขอมูลอ่ืนท่ี
มีทรัพยากรน้ัน 
 

5 นาที - 

4 บรรณารักษ 
/ เจาหนาท่ี 
หองสมุด 

 
 
 
 

บรรณารักษ/เจาหนาท่ี
หองสมุด ตอบคําถามการ
คนหาทรัพยากรสารสนเทศ
จากฐานขอมูลใหแกผูใชบริการ 
 

3 นาที - 

    
 
 

  

ไมพบรายการ

หนังสือ 

เร่ิมตน 

สอบถามขอมูล 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

สืบคนขอมูลจาก 

ฐานขอมูลหองสมุด 

 

พบรายการหนังสือ 

แจงผูใชบริการวาหนังสือ 

ที่ตองการอยูบริเวณไหน 

หรือแนะนําฐานขอมูล / 

แหลงขอมูลอื่นที่ใหบริการ

เนื้อหาที่เกี่ยวของ 

แจงผูใชบริการคนหาทรัพยากร

สารสนเทศจากชั้นหนังสือ 

ส้ินสุด 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกระบบสารสนเทศ 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การเขาใชบริการคอมพิวเตอร 

ศูนยการเรียนรูดวยตัวเอง 
 

 
รหัสเอกสาร 

 CPC 64.งว.058 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 
 

 
เขียนโดย : นายกิรัณ เรืองทรัพย 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 

แกไขครั้งท่ี : 
(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหบริการคอมพิวเตอรในศูนยการเรียนรูดวยตัวเองกับนักศึกษาในการทํางาน คนควาหาขอมูล 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการรอยละ 80 
ขอบเขตงาน  1. บํารุงรักษาคอมพิวเตอรในศูนยการเรียนรูดวยตัวเอง 

2. ใหบริการคอมพิวเตอรในศูนยการเรยีนรูดวยตัวเองกับนักศึกษาในการทํางาน 
3. เก็บขอมูลการใชคอมพิวเตอรในศูนยการเรียนรูดวยตัวเอง 

คําจํากัดความ  คอมพิวเตอร   หมายถึง  เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส โดยใช วิ ธีทางคณิตศาสตรประกอบดวยฮารดแวร 
(สวนตัวเครื่องและอุปกรณ) และซอฟตแวร (สวนชุดคําสั่ง หรือโปรแกรมท่ีสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน) สามารถทํางาน
คํานวณผล และเปรียบเทียบคาตามชุดคําสั่งดวยความเร็วสูงอยางตอเน่ือง และอัตโนมัติ 
หลักฐานยืนยันตัวตน หมายถึง บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ระบบ หมายถึง การทํางานขององคการตางๆ ท่ีประกอบดวยระบบยอยๆ หลายระบบรวมกันและทํางานรวมกัน  
ซึ่งจะตองมีการปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือประโยชนหรือวัตถุประสงครวมกันหรืออยางเดียวกัน 
ศูนยการเรียนรูดวยตัวเอง หมายถึง หองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการคอมพิวเตอรกับนักศึกษาในการทํางาน คนควา หา
ขอมูล รวมถึงมาพักผอน 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

นักวิชาการคอมพิวเตอร / เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป : ปลดล็อคคอมพิวเตอรท่ีผูรับบริการตองการใชงาน และ ล็อค
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีนักศึกษาใชงานเสร็จเรียบรอยแลว รวมถึงการออกรายงานการใชงานใหแกผูบริหาร 

เอกสารอางอิง 1. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

3. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 
4. พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

แบบฟอรมท่ีใช  - 
เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา 
 

เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 

   
 

   

1 นักศึกษา 
 

 
 
 
 
 

นักศึกษาขอใชบริการ
โ ด ย เ ลื อ ก เ ค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ผ า น
ระบบ โดยตองกรอก
รหัสบัตรประชาชน
หรื อ รหั ส นั กศึ กษา
กอน 

2 นาที แบบฟอรม
ลงทะเบียนการ
แจงขอใชงาน
คอมพิวเตอรใน
ศูนยการเรียนรู
ดวยตัวเอง 

2 
 

ระบบ 
 

 
 

ระบบจะตรวจสอบ
เครื่องท่ีเลือกวาใชงาน
ไดหรือไม 
 
 

1 นาที แบบฟอรมแสดง
ขอมูลสถานะ
คอมพิวเตอรใน
ศูนยการเรียนรู
ดวยตัวเอง 

 
3 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร/ 
เจาหนาท่ี 
บริหารงาน
ท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนเสรจ็สิ้น 
จะแลกหลักฐาน
ยืนยันตัวตน 
กับเจาหนาท่ี 

 

2 นาที แบบรายงานการ
เขาใชงาน
คอมพิวเตอรใน
ศูนยการเรียนรู
ดวยตัวเอง 

4 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร/ 
เจาหนาท่ี 
บริหารงาน
ท่ัวไป 
 

 เจาหนาท่ีทําการคืน
หลักฐานยืนยันตัวตน
กับนักศึกษา 
เมื่อนักศึกษาใชงาน
คอมพิวเตอรเสรจ็แลว
และนักศึกษาคืนบัตร
เครื่องกับเจาหนาท่ี 

1 นาที แบบฟอรมการ
เลิกใชงาน
คอมพิวเตอร 

5 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร/ 
เจาหนาท่ี 
บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 

เจาหนาท่ีทําการ
รายงานขอมูลการใช
งานคอมพิวเตอรกับ
ผูบริหาร 

1 วัน รายงานการเขาใช
งานคอมพิวเตอร
ในศูนยการเรยีนรู
ดวยตัวเอง 

      

ตรวจสอบ

เคร่ืองที่ระบุ 

ใชงานได ใชงานไมได 

ปลดล็อคเคร่ืองที่เลือก 

 

นักศึกษาเลือกเคร่ืองจากระบบ 

 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

เจาหนาที่คืนหลักฐาน

ยืนยันตัวตนใหนกัศึกษา

หลักจากนักศึกษาใชเสร็จ 

 

ยื่นหลักฐานยืนยันตัวตน

กับเจาหนาที่เมื่อนักศึกษา

ลงทะเบียนเสร็จส้ิน 

 

รายการขอมูลการใชงาน

คอมพิวเตอรกับผูบริหาร 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกระบบเครือขาย 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การแจงซอมระบบเครือขาย 

 

 
รหัสเอกสาร 

 CPC 64.งว.059 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นายภาคภูมิ โฉมงาม 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ 

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหระบบเครือขายภายในวิทยาเขตสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  รอยละความสาํเรจ็ของการซอมเครือขายใหใชงานภายในหนวยงานได รอยละ 80 
ขอบเขตงาน  การขอใชบริการแจงซอมระบบเครือขาย เพ่ือใหบริการการแจงซอมระบบเครือขายภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วตามการแจงซอมของบุคคลากรรวมถึงระดับหนวยงานเพ่ือประโยชน ในการปฏิบัติงานไมวาจะเปนการรับ-สง
ขอมูลการติดตอประสานงานตามหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

คําจํากัดความ   ระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือระบบเน็ตเวิรก คือ กลุมของคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ท่ีถูกนํามาเช่ือมตอกัน
เพ่ือ ใหผูใชในเครือขายสามารถติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล และใชอุปกรณตาง ๆ ในเครือขายรวมกันได"เครือขายน้ัน
มีหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กท่ีเช่ือมตอกันดวยคอมพิวเตอรเพียงสองสามเครื่อง เพ่ือใชงานในบานหรือในบริษัทเล็ก ๆ ไป
จนถึงเครือขายขนาดใหญท่ีเช่ือมตอกันท่ัวโลก สวน Home Network หรือเครือขายภายในบาน ซึ่งเปนระบบ LAN ( 
Local Area Network) เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็ก ๆ หมายถึง การนําเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มา
เช่ือมตอกันในบาน สิ่งท่ีเกิดตามมาก็คือประโยชนในการใชคอมพิวเตอรดานตาง ๆ 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

1. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร) 

เอกสารอางอิง  1. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
3. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

แบบฟอรมท่ีใช  แบบฟอรมขอใชบริการแจงซอมเครือขาย 
เอกสารบันทึก  - 
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181 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา 
 

เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 

   
 
 

   

1 เจาหนาท่ี
ระบบ
เครือขาย 

 
 
 

ผู ใช งานเครือข ายภาย
วิทยาเขต ทําการแจ ง
ปญหากับเจาหนาท่ี โดย
ทา ง โทรศั พท  ร วม ถึ ง
ชองทางอ่ืน ๆ 

5 นาที แบบฟอรม
ขอแจงซอม 

2 
 

เจาหนาท่ี
ระบบ
เครือขาย 

 เ จ า หน า ท่ี ดํ า เ นินการ
ตรวจสอบสา เหตุ ของ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
 

15 นาที บันทึก
โครงสราง
เครือขาย 

3 เจาหนาท่ี
ระบบ
เครือขาย 

 ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ
เ ค รื อ ข า ย ว า เ กิ ด จ า ก
สาเหตุอะไรและอุปกรณ
ช้ิ น ไ ห น ท่ี มี ป ญ ห า 
 
 
 

20 นาที บันทึก
หมายเลข 
IP 
Address 
ของ DHCP 
และ DNS 

4 เจาหนาท่ี
ระบบ
เครือขาย 

 ถาพบวาอุปกรณช้ินไหน 
มีปญหาจะดํ า เ นินการ
แกไขทันที 

30 นาที แบบฟอรม
ขอแจงซอม 

5 เจาหนาท่ี
ระบบ
เครือขาย 

 
 
 
 

ถาแกไขแลวยังมีปญหา 
จะดํ า เ นินการ เปลี่ ยน
อุปกรณใหมทันที 
 
 
 
 
 
 

40 นาที แบบฟอรม
ขอแจงซอม 

6 เจาหนาท่ี
ระบบ
เครือขาย 

 
 
 

ดําเนินการเสร็จสิ้นและ 
รายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบริหาร 
 

1 วัน รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 

   
 

   

 
ตรวจสอบปญหาวาเปน

เฉพาะเครื่องหรือทั้ง

หนวยงาน 

 

 ตรวจสอบ DHCP 

และ DNS 

 

 
ตรวจสอบ Switch 

สายและหัว Lan 

 

ดําเนินการแกไข ดําเนินการแกไข 

 ตรวจสอบ 

 

มีปญหา 

ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

เปล่ียนอุปกรณสํารอง 

ไมมีปญหา 

มีปญหา 
ไมมีปญหา 

มีปญหา 

เริม่ตน้ 

สิน้สดุ 

รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 

 

รับเร่ืองระบบเครือขายที่มีปญหา 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนกโสตทัศนศึกษา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedures) 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการการยมื-คืน โสตทัศน 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งว.060 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 
 

 
เขียนโดย : นางสาวนริศรา ไมเรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ   

 
แกไขครั้งท่ี :  

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ปฏิบัติงานอยางมีระบบ และชัดเจน 
2. เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ใหพรอมการใหบริการการดานการยืม-คืน โสตทัศน 
3. เพ่ือนําใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  การประเมินความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 70 

ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคูมือการใชงานกอนปฏิบัติงานจริง 
2. บุคลากรสังกัด มทร.ตอ. สามารถยืมได 
3. หนวยงานตางหนวยงานภายใต มทร.ตอ. สามารถยืมได 
4. มีเอกสารประกอบการยืมหากมาจากหนวยงานภายใตสังกัด 
5. ยืมไดไมเกิน 7 วัน 
6. นักศึกษาสามารถยืมใชงานภายในเขตพ้ืนท่ีจักรพงษเทาน้ัน 
7. หนวยงานจากภายนอกตองไดรับอนุมัติจาก ผอ.สนง. เขตพ้ืนท่ี จึงสามารถยืมได 
8. หากเกินระยะเวลาคืนท่ีกําหนด ตองรับผิดชอบ 

คําจํากัดความ  มทร.ตอ.  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
เขตพ้ืนท่ีจักรพงษ หมายถึง เขตพ้ืนท่ีภายใต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
บุคลากร หมายถึง อาจารย เจาหนาท่ี  นักศึกษา 
การใหบริการยืม-คืน  หมายถึง การมอบหมายใหหนวยงานท่ีตองการขอใชบริการ  
โสตทัศน  หมายถึง  เสียง (โสต) และภาพ (ทัศน) 
บํารุงรักษา หมายถึง การตรวจสอบเพ่ือใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา 
โสตทัศนศึกษา  หมายถึง อุปกรณ ภาพและเสียง   สําหรับการเรียนการสอน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  นางสาวนริศรา  ไมเรียง ตําแหนง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา  ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายกนกพล   ฉิมออง ตําแหนงเจาพนักงานปฏิบัติการหองคอมพิวเตอร   ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอางอิง  - 

แบบฟอรมท่ีใช  แบบฟอรม การขอใชบริการโสตทัศนศึกษา 
การขอใชบริการออนไลน 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน ระยะเวลา เอกสารท่ี

เก่ียวของ 
 
 

ผูขอใชบริการ  
 

 

ผูขอใชบริการแจงขอมูล
แบบฟอรมตามชองทางการ
ใหบริการ 

กอนขอใชโสต
ทัศนศึกษา

ภายใน 3 วัน 

 

1 ผูขอใช
บริการ/
เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดเตรียมอุปกรณ 
ไมได แจงสาเหตุท่ีไมสามารถให
อุปกรณได  หากไมตองการใช
บริการตอ ผูขอใชบริการประเมิน
การใหบริการเปนลําดับตอไป 
ได ผูขอใชบริการ รับอุปกรณไป
ใชงาน พรอมแลกบัตรท่ีแสดง
ตัวตนการรับอุปกรณและยืนยัน
ความครบถวน พรอมรับสําเนา
รายการยืม 

ภายใน 20 
นาที 

 

2 ผูขอใช
บริการ/
เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

2. โทรแจงเตือน โทรแจงเตือนผู
ขอใชบริการเพ่ือย้ําเตือนวันท่ี
ครบกําหนดสงคืน ใหตรงและ
ทันเวลา 

ตามกําหนด 
การท่ีแจงไว 

 

 ผูขอใชบริการ  การสงคืน 
ไมคืน สงหนังสือแจงเตือนหมด
ระยะเวลาการยืม ดําเนินการแจง
พัสดุ 
คืน การตรวจสอบสภาพ 
 
        
 

  

3 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

3. การตรวจสอบ 
ปกติ หากสถานะปกติ ใหผ ูขอใช
บริการทําการประเมินการขอใช
บริการ 
ชํ า รุ ด  ก ร ณี อุ ป ก ร ณ ชํ า รุ ด 
ดําเนินการแจงพัสดุตอไป 
ดําเนินการแจงพัสดุ 
ไมคืน กรณีท่ีสงหนังสือแจงแลวก็
ยั ง ไ ม คื น  จะแจ งแผนกพัสดุ
ดําเนินการตอไป 

ภายในวันท่ี
ครบ

กําหนดการ
ยืม 

 

   
 

 
 

   

 

กรอกขอมูลใบขอใช

บริการตามชองทางการ

ใหบริการ 

จัดเตรียม

 

รับอุปกรณ 

ไปใชบริการ 
แจงสาเหตุ 

ได ไมได 

โทรแจงเตือน 

ไมคืน 
การสงคืน 

สงหนังสือแจงเตือน 
คืน 

การตรวจสอบ 

ปกติ 

ชํารุด 

เร่ิมตน 

1 

แจงพัสดุ 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

      

 ผูขอใช
บริการ 

 ผูขอใชบริการประเมินการ
ใหบริการ 

ภายในเวลา 
10 นาที 

 

4 
 

เจาหนาท่ี
โสตทัศน
ศึกษา 

 
 

 

4. รายงานสรุปผล จัดทํารายงาน
สรุ ปผลการดํ า เ นิน งานเสนอ
ผูบริหาร 

ปริมาณงาน
ละ 30 นาที 

 

   
 

   

 

1 

ประเมินการใหบริการ 

รายงานสรุปผล 

 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการซอมบํารุง 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งว.061 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 
 

 
เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไมเรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ   

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ปฏิบัติงานอยางมีระบบ และชัดเจน 
2. เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ใหพรอมการใหบริการการดานการซอมบํารุง 
3. เพ่ือนําใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป ของครุภัณฑท่ีเก่ียวของ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  การประเมินความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 70 

ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคูมือการใชงานกอนปฏิบัติงานจริง  
2. ซอมอุปกรณหรือวัสดุท่ีเก่ียวของกับภาพและเสียง 
3. อุปกรณหรือวัสดุท่ีตองซอมบํารุงไมอยูในการประกันสินคาจากบริษัท 
4. ระยะเวลาในการซอมข้ึนอยูกับอาการท่ีเกิด 
5. ใหปรึกษาดานการซอมบํารุง ท่ีเก่ียวของกับภาพและเสียง 

คําจํากัดความ : 
 

ซอมบํารุง หมายถึง การดูแล  รักษา 
โสตทัศนูปกรณ  หมายถึง อุปกรณท่ีใชสําหรับภาพและสียง ท่ีใชประกอบในการนําเสนอ  เชน  คอมพิวเตอร โปร 
เจ็คเตอรวิชวลไรเซอร ไมค ลําโพง แอมไพเออร พาวเวอร ฯ 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไมเรียง ตําแหนง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา  ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายกนกพล   ฉิมออง ตําแหนง เจาพนักงานปฏิบัติการหองคอมพิวเตอร   ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอางอิง  - 

แบบฟอรมท่ีใช  - แบบฟอรม การขอใชบริการโสตทัศนศึกษา 
- การขอใชบริการโสตทัศนศึกษาออนไลน 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

   
 

 

   

 
 
 

ผูขอใชบริการ  
 
 
 

 

ผูขอใชบริการแจงแบบฟอรมตาม
ชองทางการใหบริการ 

กอนขอใช
โสตทัศนูปกร

ณภายใน  
3 วัน  

 
 

 

1 
 

ผูขอใช
บริการ/
เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 

 

1. ตรวจสอบเบ้ืองตน 
    รับเร่ือง/ รับแจงปญหา/พบ
เอง 
    ในระยะ เ วลาประ กัน  ไม
สามารถรื้อซอมได 
    ห ม ด เ ว ล า ป ร ะ กั น  จ ะ
ดํ า เ นินการซ อมให ในกรณีมี
เครื่องมือในการซอม 

 
แลวแต

อาการการ
ชํารุด 

 
 
 

2 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ซอม 
 แกไขได  เจาหนาท่ีทําการ
แกไขอุปกรณตามอาการ และ
แจ งรั บคืน อุปกรณ  เสร็ จสิ้ น
ขบวนการซอม  
 
 แก ไขไม ได  เ น่ืองจากทาง
แผนกโสตฯ ขาดเครื่องมือในการ
ซอม หรืออุปกรณอยูในประกัน
บริ ษัท จึงตองแจงแผนกพัสดุ 
เพ่ือดําเนินการสงบริษัทภายนอก
ให ทําการซอม พรอม ท้ังแจง
ผูใชบริการทราบการดําเนินการ 
 
 
 

ภายในวันท่ี
ครบกําหนด 

การยืม 

 
 
 
 
 

 

 
 

ผูขอใชบริการ  ผูขอใชบริการรับอุปกรณ   
 

 
 

ผูขอใชบริการ  
 

 

ผูขอใชบริการประเมินการ
ใหบริการผานระบบออนไลน 

ภายใน  
5 นาที 

 
 

   
 

   

กรอกขอมูลใบขอบริการตามชอง

ทางการใหบริการ 

 

ตรวจสอบเบื้องตน 

หมดเวลาประกัน 

ในระยะเวลา 

ซอม 
แกไขไมได 

แกไขได 

ประเมินการใหบริการ 

 

รับอุปกรณ 

ดําเนินการซอม/เปล่ียน 

ซอม 

แผนกพัสดุสงซอม

 

เตรียมจําหนาย 

ซอมไมได 

ซอมได 

แจงซอมที่แผนกพัสดุ 

เร่ิมตน 

1 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

   
 
 

   

3 เจาหนาท่ี
โสตทัศน
ศึกษา 

 
 
 

3. รายงานสรุปผล จัดทํารายงาน
ส รุ ปผลกา รดํ า เ นิ น ง าน เ สนอ
ผูบริหาร 

ปริมาณงานละ  
20 นาที 

 
 

 
 
 

     
 
 

 

1 

รายงานสรุปผล 

 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการโสตทัศนูปกรณ 
หองประชุม-กิจกรรมกลางแจง 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งว.062 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 
 

 
เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไมเรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ   

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอยางมีระบบ 
2. เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิง การใหบริการโสตทัศนูปกรณ หองประชุม-กิจกรรมกลางแจง 
3. เพ่ือนําใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป  

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  การประเมินการใชงานไมต่ํากวารอยละ 70 

ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคูมือการใชงานกอนปฏิบัติงานจริง 
2. หองประชุม ประชานารถ, ภูวนารถ, นริศรา, จุลจักรพงษ, หองอ่ืนๆ ท่ีขอใชบริการเพ่ือการประชุม-กิจกรรม 
3. กิจกรรมกลางแจง ภายใน-ภายนอก เขตพ้ืนท่ี ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. ดําเนินการใหบริการโสตทัศนูปกรณตามท่ีแผนกอาคารแจงในระบบการประชุม 
5. ใหบริการติดตั้งกอนการประชุม 1 ชม. 
6. ดูแลรับผิดชอบในการใหบริการดานโสตทัศนูปกรณหองประชุมในเวลาท่ีขอใชบริการ 
7. ควบคุมการใชงานโสตทัศนูปกรณหองประชุมในเวลาท่ีขอใชบริการ 
8. ใหบริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
9. นอกเหนือเวลาราชการใชบันทึกการขอใชสถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 
10. ใหบริการบุคคลภายนอกตามท่ีไดรับมอบหมายจากบันทึกขอความจากผูมีอํานาจในการตัดสินใจเทาน้ัน 
11. ผูขอใชบริการนอกเวลาราชการและนอกสถานท่ีตองรับผิดชอบจายคาลวงเวลาในการปฏิบัติงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 
คําจํากัดความ  การใหบริการโสตทัศนูปกรณ  หมายถึง  การใหบริการอุปกรณเก่ียวกับภาพและสียง  เปนอุปกรณท่ีใชประกอบใน 

การนําเสนอ  เชน  คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร วิชวลไรเซอร ไมค ลําโพง แอมไพเออร พาวเวอร ฯ 
หองประชุม หมายถึง หองสําหรับใหบริการบุคลากรท่ีนัดรวมตัวกันมากกวา 5 คนเพ่ือประชุมหรือทํากิจกรรม  
ทางการศึกษา 
โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การใหบริการการศึกษา ท่ีเก่ียวของกับภาพและเสียง 
กิจกรรมกลางแจง หมายถึง กิจกรรมท่ีดาํเนินการเก่ียวกับการศึกษาภายนอกหอง รวมไปจนกระท่ังถึง 
กิจกรรมนันทนาการตางๆ 
เขตพ้ืนท่ี หมายถึง  เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไมเรียง ตําแหนงนักปฏิบัติการอุดมศึกษา  ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายกนกพล   ฉิมออง ตําแหนงเจาพนักงานปฏิบัติการหองคอมพิวเตอร   ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอางอิง  บันทึกการขอใชหองประชุมท่ีไดรับการอนุมัติ 

แบบฟอรมท่ีใช  1. ฟอรมการขอใชบริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกขอความตางๆ 

เอกสารบันทึก  - 

 
 



 

189 มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก    

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน ระยะเวลาการ 
เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

  
 

 การใหบริการโสตทัศนูปกรณ 
หองประชุม-กิจกรรมกลางแจง 

  

 ผูขอใชบริการ  ผูขอใชบริกํารกรอกแบบฟอรม 
ตํามชองทํางกํารใหบริกําร  
ลวงหนํ้า 3 – 5 วัน 

กอนใชงาน
ประชุม 
ภายใน 
3 วัน 

 

1 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 1. เตรียมอุปกรณ 
    ไมได - แจงสาเหตุท่ีไม
สามารถใหบริการได หาก
ผูใชบริการไมใชบริการตอใหทํา
การประเมินการใหบริการ 
         - มีปญหาท่ีตองรับการ
แกไขเบ้ืองตน หากแกไมได แจง
พัสดุดําเนินการข้ันตอนตอไป 
    ได แจงเจาหนาท่ีจะใหบริการ
ตามวันเวลาท่ีแจงไว 

15 นาที  

2 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 2. ใหบริการตามเวลาท่ีแจง 
ใหบริการตามกําหนดเวลาท่ีแจง
ขอใชบริการ 

ภายในวันท่ี
ครบท่ีแจงขอ

ใชบริการ 

 

3 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตรวจสอบ/ปด-เก็บ 
    พบความผิดปกติ เจาหนาท่ี
จะดําเนินการแกไขเบ้ืองตน หาก
แกไขไมได แจงใหแผนกพัสดุ 
เพ่ือและ 
    ปกติ ไมมีปญหาไปข้ันตอน
ตอไป 

หลังการใช
งาน ภายใน
เวลา 10 

นาที 

 

 ผูขอใชบริการ  
 
 
 
 

ผูขอใชบริการประเมินการ
ใหบริการ 

10 นาที 
 

 

4 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

4. รายงานสรุปผล  
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอผูบรหิาร 

20 นาที  

   
  
 

   

เร่ิมตน 

ใหบริการ 

ปกต ิ

เตรียม 

ตรวจสอบ/ปด 

แจงพัสดุ 

ซอม 

ผิดปกต ิ

ไมได ได 

ไมได 
ได 

แจงสาเหตุ 

ประเมินการใหบริการ 

ส้ินสุด 

 

รายงานสรุปผล 

 

กรอกขอมูลใชบริการซอม 

ตามชองทางการใหบริการ 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว  

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งว.063 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 
 

 
เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไมเรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ   

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอยางมีระบบ 
2. เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ใหพรอมการใหบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
3. เพ่ือนําใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป  

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  การประเมินการใชงานไมต่ํากวารอยละ 70 

ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคูมือการใชงานกอนปฏิบัติงานจริง 
2. ภายใน-ภายนอก เขตพ้ืนท่ี 
3. ดําเนินการใหบริการโสตทัศนูปกรณตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. ใหบริการติดตั้งกอนการประชุม 1 ชม. 
5. ดูแลควบคุมรับผิดชอบในการใหบริการในเวลาท่ีขอใชบริการ 
6. ใหบริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
7. นอกเหนือเวลาราชการใชบันทึกการขอใชสถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 

8. ใหบริการบุคคลภายนอกตามท่ีไดรับมอบหมายจากบันทึกขอความจากผูมีอํานาจในการตัดสินใจเทาน้ัน 

9. ใหบริการเฉพาะการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

10. ผูขอใชบริการนอกเวลาราชการและนอกสถานท่ีตองรับผิดชอบจายคาลวงเวลาในการปฏิบัติงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

คําจํากัดความ  การใหบริการโสตทัศนูปกรณ  หมายถึง  การใหบริการอุปกรณเก่ียวกับภาพและสียง  เปนอุปกรณท่ีใชประกอบใน 
การนําเสนอ  เชน  คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร วิชวลไรเซอร ไมค ลําโพง แอมไพเออร พาวเวอร ฯ 
โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การใหบริการการศึกษา ท่ีเก่ียวของกับภาพและเสียง 
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว หมายถึง  การเก็บขอมูลภาพ จํานวน 24 ภาพตอ 1 วินาที โดยนํามาเรียงตอกัน เพ่ือแสดง 
ข้ันตอนหรือเหตุการณท่ีปรกฎหรือเกิดข้ึน  ซึ่งการนําภาพน่ิง ภาพกราฟกท่ีเคลื่อนไหวเรียงกันเปนชุด แสดง 
บนจอรับภาพ แสดงบนจอทีละภาพดวยความเร็วสูง ในการฉายภาพแตละภาพจะตอเน่ืองกันใหดูเหมือนวาเคลื่อน 
ไหวจริง ซึ่งอาจเปนภาพท่ีไดจากภาพวาด ภาพถาย หรือภาพคน สัตว สิ่งของก็ได โดยเก็บและแสดงไดท้ังภาพและเสียง 

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไมเรียง ตําแหนง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา  ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายกนกพล   ฉิมออง ตําแหนงเจาพนักงานปฏิบัติการหองคอมพิวเตอร   ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอางอิง  บันทึกการขอใชหองประชุมท่ีไดรับการอนุมัติ 

แบบฟอรมท่ีใช  1. ฟอรมการขอใชบริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกขอความตางๆ 

เอกสารบันทึก  - 
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ตัดตอ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 

รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา เอกสารท่ี

เก่ียวของ 
    

 
การใหบริการภาพเคลื่อนไหว 
บันทึก/ตัดตอ/ผลิตสื่อวีดีทัศน 

  

 ผูขอใชบริการ  ผูใชบริการแจงตามแบบฟอรม
ชองทางการใหบริการ 

ตาม
ชวงเวลา
การเรยีน
การสอน 

 

1 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
. 

 

1. ใหบริการ 
    ไมได - แจงสาเหตุท่ีไม
สามารถใหบริการได หาก
ผูใชบริการไมใชบริการตอใหทํา
แบบประเมินการใหบริการ 
    ได - เจาหนาท่ีจัดเตรียม
โสตทัศนูปกรณเพ่ือใหบริการตาม
วันเวลาท่ีแจงไว 

10 นาที 
 

 

2 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

2. ใหบริการตามท่ีแจงขอใช
บริการ 
บันทึกภาพเคลื่อนไหวตามเวลาท่ี
แจงขอใชบริการ 

ตามเวลา
การขอใช
บริการ 

 

3 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

3. คัดเลือกและปรับสี - แสง  
VDO 

*กรณีตอง 
render ใช
เวลาตามท่ี 

บันทึก 

 

 ผูขอใชบริการ  
 

 

ผูขอใชบริการตรวจสอบไฟล ตามวเลา
การบันทึก 

 

4 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

4.  ดําเนินการตดัตอ ตามความ
ตองการ
การขอใช
บริการ 

 

   
 

 

ผูขอใชบริการรับไฟลวีดิทัศน   

5 ผูขอใชบริการ  
 

 

6. ผูขอใชบริการประเมินการ
ใหบริการ 

10 นาที  

      

กรอกขอมูลใบขอบริการตาม 

ชองทางการใหบริการ 

 

ใหบริการ 

ได ้

ไมไ่ด ้

ตัดตอ 

ประเมินการใหบริการ 

ไมตัดตอ 

บันทึกภาพเคล่ือนไหว 

เร่ิมตน 

1 

ผูขอใชบริการตรวจสอบไฟล 

 

คัดเลือกและปรับสี - แสง วีดิทัศน 

ตัดตอ 
รับไฟลว ีด ีทัศน 

 

แจงสาเหตุ 
เตรียมโสตทัศนูปกรณ 
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ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/ 
รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

      

6 เจาหนาท่ี
โสตทัศน
ศึกษา 

 
 

 

7. รายงานสรุปผล 
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอผูบรหิาร 

20 นาที  

 
 

 

     

 

1 

รายงานสรุปผล 

 

ส้ินสุด 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การเผยแพรภาพเคลื่อนไหวผานสือ่ออนไลน 

 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งว.064 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 

 
เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไมเรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ   

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอยางมีระบบ 
2. เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ใหพรอมการใหบริการการเผยแพรภาพเคลื่อนไหวผาน

สื่อออนไลน 
3. เพ่ือนําใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป ของครุภัณฑท่ีเก่ียวของ 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  การประเมินการใชงานไมต่ํากวารอยละ 70 

ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคูมือการใชงานกอนปฏิบัติงานจริง 
2. ภายใน-ภายนอก เขตพ้ืนท่ีฯ 
3. ดําเนินการใหบริการโสตทัศนูปกรณตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. ดูแล-ควบคุม รับผิดชอบในการใหบริการตามเวลาท่ีขอใชบริการ 
5. ใหบริการในวันและเวลาราชการเฉพาะบุคลากรภายใน 
6. นอกเหนือเวลาราชการใชบันทึกการขอใชสถานท่ีประกอบการปฏิบัติงาน 

7. ใหบริการบุคคลภายนอกตามท่ีไดรับมอบหมายจากบันทึกขอความจากผูมีอํานาจในการตัดสินใจเทาน้ัน 

8. ใหบริการเฉพาะการตัดตอภาพเคลื่อนไหว 
9. ผูขอใชบริการนอกเวลาราชการและนอกสถานท่ีตองรับผิดชอบจายคาลวงเวลาในการปฏิบัติงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 
คําจํากัดความ : 
 

โสตทัศนศึกษา  หมายถึง การใหบริการการศึกษา ท่ีเก่ียวของกับภาพและเสียง 

เขตพ้ืนท่ีฯ หมายถึง  เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ 

การเผยแพรภาพเคลื่อนไหวผานสื่อออนไลน หมายถึง การนําไฟลภาพเคลื่อนไหวท่ีไดจากกิจกรรมของหนวยงาน   
หรือไฟลภาพเคลื่อนไหวจากนอกหนวยงาน มาเผยแพรผานสื่อออนไลนขององคกร  เชน Youtube , Facebook ,  
google site  

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  

นางสาวนริศรา  ไมเรียง ตําแหนงนักปฏิบัติการอุดมศึกษา  ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายกนกพล   ฉิมออง ตําแหนงเจาพนักงานปฏิบัติการหองคอมพิวเตอร   ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอางอิง  บันทึกการขอใชหองประชุมท่ีไดรับการอนุมัติ 

แบบฟอรมท่ีใช  1. ฟอรมการขอใชบริการโสตทัศนศึกษา 
2. บันทึกขอความตางๆ 

เอกสารบันทึก  - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน ระยะเวลา 
เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

   
 

การเผยแพร สื่อ-กิจกรรม 
ภาพเคลื่อนไหวผานสื่อออนไลน 

  

 
 

 
ผูขอใชบริการ 

 
 
 

 

ผูขอใชบริการแจงขอมูลตาม
แบบฟอรมชองทางการใหบริการ 

  

1 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

1. ตรวจสอบ  
    ไมได – แจงสาเหตุท่ีไม
สามารถใหบริการได หากไม
ตองการใชบริการตอ ผูขอใช
บริการประเมินการใหบริการเปน
ลําดับตอไป 
    ได – เจาหนาท่ีจะใหบริการ
ตามวันเวลาท่ีแจงไว 

15 นาที  

2 
 

 

เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

2. เตรียมโสตทัศนูปกรณ  
ตัวอยางเชน อุปกรณทีตอง 
Livestream ,โนตบุค,กลอง 
,Handycam อ่ืนๆ ฯ 

20 นาที  

3 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 3. เผยแพรขอมลู 
ใหบริการตามท่ีแจงขอใชบริการ
ผาน Facebook , Youtube  
 

ตามปรมิาณ
ขอมูล 

 

 
 
 

ผูขอใชบริการ  
 
 

 

ผูขอใชบริการประเมินการ
ใหบริการ 

10 นาที  

4 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

4.  รายงานสรุปผล 
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอผูบรหิาร 

15 นาที  

   
 

 
 

   

ตรวจสอบ 
ไมได

 

ได 

ประเมินการใหบริการ 

เร่ิมตน 

ส้ินสุด 

 

เตรียมโสตทัศนูปกรณ 

เผยแพรขอมูล 

 

แจงสาเหตุ 

 

กรอกขอมูลใบขอบริการตาม

ชองทางการใหบริการ 

 

รายงานสรุปผล 
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มทร.ตะวันออก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

 
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การใหบริการระบบออนไลน  

สําหรับการเรียนการสอน/ประชุม/อบรม 
 

 
รหัสเอกสาร 

CPC64.งว.065 
 

 
วันท่ีบังคับใช 

1/2/65 
 

 
เขียนโดย : นางสาวนริศรา  ไมเรียง 
ควบคุมโดย : หัวหนางาน 
อนุมัติโดย : ผูอํานวยการ   

 
แกไขครั้งท่ี : 

(ถามี) 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานอยางมีระบบ 
2. เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิง วางแผน ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ใหพรอมการใหบริการระบบออนไลน สําหรับการเรียน

การสอน/ประชุม/อบรม 
3. เพ่ือนําใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป  

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  การประเมินความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 70 

ขอบเขตงาน  1. ศึกษาคูมือการใชงานกอนปฏิบัติงานจริง  
2. แจงเพ่ือจองเวลาในระบบกอนลวงหนา 3 วัน 
3. อาจารยตองใชโนตบุคของตัวเองในการสอน 
4. วิทยากรตองใชโนตบุคของตัวเอง 
5. หากใชบริการในพ้ืนท่ีตองนําโนตบุคมาลงระบบกอนใชงานจริง 
6. การจองยึดจากวันและเวลาท่ีมาทําการจอง 
7. หากตองการตอเวลา จะตอไดก็ตอเมื่อคิววาง 
8. ใชภายในหนวยงาน มทร.ตอ. และท่ีเก่ียวของ 
9. เจาหนาท่ีใหบริการ ดูแล ควบคุม ตามท่ีผูขอใชบริการระบุ 
10. ระบบออนไลนสามารถจองไดเฉพาะระบบ Zoom เทาน้ัน 
11. ใหบริการระบบ Zoom เฉพาะ ประชุมและอบรมเทาน้ัน   
12. ดานการเรียนการสอนใหผูสอนใช กับ Google team หรือ Zoom ผูสอนมีเทาน้ัน  
13. ไมอนุญาตใหผูสอนใช Zoom ของสวนกลาง 
14. ใหคําปรึกษาการใชงานระบบออนไลน 

คําจํากัดความ  
 

การใหบริการระบบออนไลน หมายถึง การนําโปรแกรมท่ีใชกับระบบออนไลนเพ่ือใชเปนการเรียนการสอน  การประชุม  
และอบรม โดยใชโปรแกรม Zoom, Google Team, Hangout, อ่ืนๆ 
การจอง  หมายถึง  ผูขอใชบริการแจงใหเจาหนาท่ีทราบกอนลวงหนา เพ่ือทําการจองวัน,เวลา ในระบบ Zoom  

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

นางสาวนริศรา  ไมเรียง ตําแหนง นักปฏิบัติการอุดมศึกษา  ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 
นายกนกพล   ฉิมออง ตําแหนงเจาพนักงานปฏิบัติการหองคอมพิวเตอร   ปฏิบัติหนาท่ี  เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 

เอกสารอางอิง  - 

แบบฟอรมท่ีใช  - แบบฟอรม การขอใชบริการโสตทัศนศึกษา 
- การขอใชบริการโสตทัศนศึกษาออนไลน 
- แจงผานอีเมลแผนกโสตทัศนศึกษา 

เอกสารบันทึก  - 

 
 
 



        
   
 

 
196 มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิัตงิาน สาํนักงานเขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก    

ไม่ได ้

ได ้

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 

ลําดับท่ี ผูรับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน ระยะเวลา เอกสารท่ี
เก่ียวของ 

   การใหบริการระบบออนไลน
สําหรับสอน-ประชุม 

 

  

 
 

 

ผูขอใชบริการ 

 ผูขอใชบริการกรอกตาม
แบบฟอรมชองทางการใหบริการ 
 

  

1 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. ตรวจสอบขอมลู 
    ไมได – แจงสาเหตุท่ีไม
สามารถใหบริการได หากไม
ตองการใชบริการตอ ผูขอใช
บริการประเมินการใหบริการเปน
ลําดับตอไป 
    ได เจาหนาท่ีจะลงระบบ
ออนไลนจองการขอใชบริการ
ตามวันเวลาท่ีแจงไว 
 

15 นาที  

2 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 
 

 

2. ควบคุม/ดูแล   
ระหวางใชบริการจนกวาจะ
สิ้นสุดเวลาการขอใชบริการ 

ตาม
ระยะเวลาท่ี
แจงขอใช
บริการ 

 

 ผูใชบริการ  
 
 

 
 
 
 

 

ผู ข อ ใ ช บ ริ ก า รปร ะ เ มิ นการ
ใหบริการ 

10 นาที  

3 เจาหนาท่ีโสต
ทัศนศึกษา 

 
 

 

3. รายงานสรุปผล 
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอผูบรหิาร 

20 นาที  

   
 

 

   

ขอมูลใบขอใชบรกิารการศึกษา-ประชุม 

ออนไลนตามชองทางการใหบริการ 

 

ตรวจสอบขอมูล 

แจงสาเหตุ 

เร่ิมตน 

ประเมินการใชบริการ 

 

ส้ินสุด 

 

ควบคุม/ดูแล 

รายงานสรุปผล 

 




