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ค าน า 

ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 

2563 ฉบับนี้ขึ้นตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ

ความกาวหนาของการดําเนินงานในรอบ ระยะเวลา 1 ป คือตั้งแตวันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 31 

สิงหาคม 2564 รายงานสถานภาพและการพัฒนาดานการปฏิบัติงาน การพัฒนางานดานการประกัน

คุณภาพและมาตรฐานของศูนย์บริการฯตอสาธารณชน และเพื่อประเมินผลการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยยึดตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย ท่ีรวมกันพิจารณาและกําหนด

ขึ้น ซึ่งผลการประเมินจะเปนกระบวนการที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน เพื่อบริการและสนับสนุนทางวิชาการ รวมท้ังเพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการของหน

วยงานใหมีประสิทธิภาพต่อไป 

อาจารย์พัชนี  บุญธกานนท์ 

 หัวหน้าศูนยบ์ริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 

1.ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

       ชื่อหน่วยงาน  

       ศูนย์บริการวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ : Academic Service Center, Innovation 

and information technology 

      ที่ตั้ง 

      ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

       ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จึงมีความประสงค์จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมีมติ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ยุบหรือปรับหน่วยงานเดิมที่

เกี่ยวข้องกับการบริการให้เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้งตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ือขยายความรับผิดชอบให้ครอบคลุมกับงานบริการทุกด้าน โดยแบ่งเป็นหน่วยงาน

ย่อยดังนี ้

1.หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

2.หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์

3.หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.หน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร

6.หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

7.หน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์  ปณิธาน เป้าหมาย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
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- ปรัชญา 

มุ่งม่ันในงานให้บริการวิชาการ พัฒนาคน พัฒนาชาติ 

- วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

          -  ปณิธาน 

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 

         - พันธกิจ 

1. บริหารจัดการองค์กรคุณภาพ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้

          - เป้าประสงค์ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ

2.พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.บูรณาการองค์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมและสร้างรายได้แก่

คณะ 

          - นโยบาย 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการเรยีนการสอน และการวิจัย
2.ให้บริการวิชาการโดยการจัดสัมมนา อบรม
3. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
4.ให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพทางด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ และการทดสอบทางประสาท

สัมผัส 
5.หารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย
6.ฝึกอบรมด้านอาหาร และทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานด้าน
อาหาร 
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียน จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ของโรงเรียนที่ขอรับบริการงานอบรมต่างๆ 
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อ.พัชนี  บุญธกานนท์

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อนันทญา   แสนสวัสดิ์

หัวหน้าหน่วย

เคร่ืองมือปฏิบัติการกลาง

และงานบริการวิเคราะห์

ผศ.เพียงขวัญ  เครือภู่

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อ.ภานุมาศ บุญผดุง

หัวหน้าหน่วยผลิต
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเคร่ืองด่ืม

รศ.ดร.สุธัญญา พรหม
สมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และความงาม

ผศ.ดร.สมทบ สันติเบญจ
กุล

หัวหน้าหน่วยนวัตกรรม
วัสดุและไบโอพลาสติก

ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์

หัวหน้าหน่วยทดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อ.ปภากร ศรีสอน

หัวหน้าหน่วย
ทดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพด้านอาหาร

นางสาวทัศชา แพงเกาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ธุรการ
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โครงสร้างการบริหารงาน 

1. ต าแหน่งและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

1.1 ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 

      1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          มีหน้าที่  

        - ให้นโยบาย เป็นที่ปรกึษา 

      2.  อาจารย์พัชนี  บุญธกานนท์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          มีหน้าที่  

        -  บริหารจัดการงานในศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินการลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ อํานวยความสะดวก และช่วยประสานงานในแต่ละหน่วยให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

      3. อาจารย์ภานุมาศ บุญผดุง หัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  

          มีหน้าที ่ 

        -  ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม           

        -  วิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านอาหารและเครื่องดื่ม 

           -  จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย  

ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา 

      4.  อาจารย์อนันทญา แสนสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์ 

          มีหน้าที ่

           - ให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพทางด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพ และการทดสอบทางประสาท

สัมผัส ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา 

           - งานด้านความปลอดภัยอาหาร 
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               -  ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ 

           -  จัดทํามาตรฐานห้องปฏิบัติการร่วมกับสาขาวิชา 

               -  จัดทํามาตรฐานห้องปฏิบัติการร่วมกับสาขาวิชา 

                -  จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย  

ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา 

       5. อาจารย์เพียงขวัญ เครือภู่ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          มีหน้าที่ 

           -  ให้บริการวิชาการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ

โรงเรียน 

           - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของโรงเรียนที่ขอรับบริการ 

           - จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย  

ร่วมกับหน่วยอื่นๆ และสาขาวิชา 

       6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์ หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          มีหน้าที่ 

          -  ให้บริการจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ทดสอบสมรรถนะและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           -  จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย  

ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา 

       7. อาจารย์ปภากร ศรีสอน หัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านอาหาร 

          มีหน้าที่ 

           -  ให้บริการจัดอบรมด้านอาหาร 

           -  ทดสอบสมรรถนะและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านอาหาร 
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           -  จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย  

ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา 

        8 .รองศาสตราจารย์สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความ

งาม 

          มีหน้าที่ 

           -  วิจัยและพัฒนางานด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 

           -  ผลิต จําหน่าย ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

           -  จัดอบรม สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการ/วิจัย  

ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ และสาขาวิชา 

        9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทบ  สันติเบ็ญจกุล   หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก 

          มีหน้าที่ 

           -  วิจัยและพัฒนางานด้านนวัตกรรมวัสดุและไบโอพลาสติก  

           -   จัดอบรม สัมมนา หลักสูตระยะสั้น  

            -   บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการ / วิจัย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และสาขาวิชา 
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มทร. ตะวันออก 

ศูนย์บริการวิชาการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดทําและส่งหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 

 

..................... 

 
วันที่บงัคับใช ้

// 

 
เขียนโดย : นางสาวทัศชา แพงเกาะ 
ควบคุมโดย : อาจารย์พัชน ี บุญธกานนท์ 
 อนุมัติโดย :   

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการและผู้ที่เกี่ยวข้องในศูนย์บริการวิชาการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ : จัดทําและส่งหนังสือราชการได้ทันเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

ขอบเขตงาน : วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการส่งหนังสือ หนังสือภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การรับคําสั่งการจากหัวหน้า
ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ความประสงค์ของบุคลากรภายในศูนย์ฯ การร่าง/
พิมพ์หนังสือ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม ออกเลขหนังสือและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล Excel 

ค าจ ากัดความ :  
 

- ระบบเอกสารราชการ (e-Document) หรือ ระบบ ในการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ หมายถึง 

ระบบการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ หนังสือราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง

ส่วนราชการ หรือส่วนราชาการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชาการหรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 

- หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ ภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายใน

กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึก ข้อความ (การใช้หนังสือภายใน ส่วนราชการมัก

นิยมใช้เฉพาะเรื่องที่ติดต่อภายในกรมเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ หากมีหนังสือไปต่างกรมแม้อยู่ในกระทรวง

เดียวกันมักนิยมใช้หนังสือราชการ ภายนอก) 

- คําสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ และให้

จัดทําตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ คําสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตําแหน่งของผู้มี

อํานาจที่ออกคําสั่ง ที่ ให้ลงเลขท่ีที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลําดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับ

เลขปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคําสั่ง และอ้างถึง

อํานาจที่ให้ออกคําสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ 

ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธสักราชที่ออกคําสั่ง ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคําสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็ม

ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําสั่ง 



  8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- ประกาศ คือ ข้อความที่ทางราชการประกาศ หรือชี้แจ้งให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตรา

ครุฑ จัดทําตามแบบท้ายระเบียบข้อ 7 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี : พิจารณาลงนามหนังสือราชการ 
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ลงนาม
ตรวจทานหนังสือราชการและเสนอคณบด ี
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ : รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา จัดทําหนังสือราชการ เสนอหัวหน้าศูนย์บริการ
วิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง จัดเก็บสําเนาคู่ฉบับและจัดส่งหนังสือ
ราชการ 

เอกสารอ้างอิง : - ฐานข้อมูล Excel โดยจัดทําตามรูปแบบทะเบียนหนังสือส่ง 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

แบบฟอร์มที่ใช้ : - ทะเบียนหนังสือส่ง 
- หนังสือภายใน 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
หนังสือราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ธุรการ 
ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันที่ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
                 เร่ิมต้น 
 

 
  

  

1 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน
ธุรการศูนย์ 

 

 
 

         ผู้บังคับบัญชาส่ังการ 

รับคําสั่งการจากผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยของ
ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5 นาท ี  

2 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการศูนย์ 

 
 

             ร่าง/พิมพ์ 
            บันทึกข้อความ  
 

1. จัดพิมพ์หนังสือราชการตามคําสั่ง
จํานวน 2 ฉบับ 
2. ตรวจสอบเน้ือหาให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามคําสั่ง 

15 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
 

3 หัวหน้าสูนย์ฯ                    
                                   ไม่ถูกต้อง 

 
        พิจารณาตรวจทานและ 
                ลงนาม 

 
 
 
 

        ถูกต้อง 
 

1. หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือ 
และเอกสารแนบ 
2. กรณีหนังสือถูกต้องครบถ้วน 
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีลงนาม 
3. กรณีหนังสือไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ประสานส่งคืนเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ธุรการไปดําเนินการแก้ไข 

5 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
 
 
 

 

4 หัวหน้า
สํานักงาน 

 
 

        เสนอหนังสือต่อคณบดี 
 

หัวหน้าสํานักงานคณบดีเสนอหนังสือ
ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาลงนาม 

 5 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
 

5 คณบดี                                   ไม่พิจารณา 
                 

              คณบดีพิจารณา 
                ลงนาม 
 
ลงนาม   

1. คณบดีพิจารณาลงนาม 
2. คณบดีพิจารณาไม่ลงนาม 
ประสานส่งคืนหัวหน้าสํานักงาน 
3. หัวหน้าสํานักงานประสานส่งคืน
ให้ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5 นาที 
 
 

1. หนังสือบันทึกข้อความ 
   

   
 

 
 

   

 

1 
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ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

      

 6 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการศูนย์ 

 
 

  

1. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการออก
เลขหนังสือท้ัง2 ฉบับและเก็บ
เอกสารฉบับร่างไว้เป็นหลักฐาน 
2. กรณีหนังสือท่ีมีความต้องการ
เร่งด่วน ให้ประทับตราระดับ
ความเร็วด้วยหมึกสีแดงและ
ดําเนินการจัดส่งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทันที 
3. กรณีหนังสือของฝ่ายต่างๆเมื่อ
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการออกเลข
เสร็จเรียบร้อยให้นําฉบับจริงส่งคืน
ฝ่ายเพื่อสําเนาและจัดเก็บเอกสารไว้
ท่ีฝ่ายงานต่างๆและนําตัวจริงส่งไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   5 นาที 
 

1. หนังสือบันทึกข้อความ 
 
 
 

7 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการศูนย์ฯ 

 

 
 

 
 
 
 

จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงาน โดย
สามารถสแกนเอกสารและส่งผ่าน
ระบบเอกสารราชการ (e-
document) / ส่งเอกสารฉบับจริง
ได้ 

10 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. ระบบเอกสารราชการ 
( e-document ) 

 

  

 
                
                   สื้นสุด 

 

 
 

 
 

 
 

     ส่งหนังสือให้   

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ออกเลข 

หนังสือ 

1 
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มทร. ตะวันออก 

 
ศูนย์บริการวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  

 
รหัสเอกสาร 

 

..................... 

 
วันที่บงัคับใช ้

// 

 
เขียนโดย : นางสาวทัศชา แพงเกาะ 
ควบคุมโดย :  อ.พัชน ีบุญธกานนท ์
อนุมัติโดย :   

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการและเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและข่าวสารกิจกรรมบนเว็บไซต์ ให้มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ : มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อรอบการประเมิน  

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดําเนินการงานบริการวิชาการ ตั้งแต่การกําหนดกรอบยุทธศาสตร์จนสิ้นสุด
การติดตามและประเมินผล ดําเนินงานบริการวิชาการ 

ค าจ ากัดความ :  
 

เว็บไซต์(อังกฤษ: website, web site หรือ site) คือ หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ 

ลิงคส์่วนใหญ่จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของ เว็บไซต์

ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะ ของ

เว็บเบราว์เซอร์  

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ : กํากับติดตามให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่
บริหารงานธุรการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร จัดทําและนํา
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้เผยแพร่ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ: รับคําสั่งและปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา 

เอกสารอ้างอิง : - 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มการส่งข้อมูลเผยเพื่อแพร่บนเว็บไซต์ 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แบบฟอร์มการส่งข้อมูล
เผยเพ่ือแพร่บนเว็บไซต์ 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ธุรการ 

ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 
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จบการทํางาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
                   เริ่มต้น 
 
 

   

1 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ธุรการ 
 

 
                       
                   รับข้อมูล 
 

รับข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

10 นาที แบบฟอร์มการส่งข้อมูล
เผยแพร่ข่าวสาร 

2 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน

ธุรการ 

 
 

       นําข้อมูลมาจัดพิมพ์/จัดรูปแบบ 
 

1.นําข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมดมาจัดพิมพ์
จัดทํารูปแบบเพ่ือเตรียมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ 

1 ชั่วโมง แบบฟอร์มการส่งข้อมูล
เผยแพร่ข่าวสาร 

3 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน

ธุรการ 

                               ไม่ถูกต้อง 
           
            
  

 
 

       ถูกต้อง 

1. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการและ
หัวหน้าศูนย์ฯ ตรวจสอบความถูกต้อง 
2. กรณีท่ีข้อมูลไม่ถูกต้องให้ส่งกลับไป
ยังผู้ท่ีจัดทํา 
3. กรณีท่ีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้
ดําเนินการต่อไปยังขั้นตอนการเผยแพร่ 

10 นาที แบบฟอร์มการส่งข้อมูล
เผยแพร่ข่าวสาร 
 

 

4 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน

ธุรการ 

 
 

         นําข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ 
           ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

 
 

1. นําข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแล้วมาเผยแพร่ในสื่อของ
ศูนย์ (เฟซบุ๊ก) โดยเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานธุรการจะเป็นผู้ดําเนินการ 
2. นําข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในสํานักงานคณะวิทย์
เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะวิทย์ 

10 นาที แบบฟอร์มการส่งข้อมูล
เผยแพร่ข่าวสาร 
บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
( เว็บไซต์คณะวิทย์) 

  
 

  
 
 
 

 
   

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

เอกสาร 
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มทร. ตะวันออก 

 
ศูนย์บริการวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP)
การให้บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง  

 

 
รหัสเอกสาร 

 

..................... 

 
วันที่บงัคับใช ้

// 

 
เขียนโดย : นางสาสาวทัศชา  แพงเกาะ 
ควบคุมโดย : อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์  
อนุมัติโดย :   

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์ ในระดับ
ปฏิบัติการในการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตาม
นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ : ดําเนินการได้ตรงตามเวลาร้อยละ 90 

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดําเนินการงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพทางด้านเคมี กายภาพ 
ชีวภาพ  
 

ค าจ ากัดความ :  
 

- บริการวิเคราะห์:การรับบริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือต้องการ
หาค่าต่างๆ 
ผู้ให้บริการ: ผู้ให้ข้อมูลและรับการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาค่าและผล 
ผู้ขอบริการ: ผู้ที่ต้องการจะตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี : อนุมัติการดําเนินงานของศูนย์ฯ ระดับคณะ 
ศูนย์ฯ : พิจารณาเห็นชอบเบื้องต้น ระดับศูนย์ฯ 
หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์ : ให้บริการวิเคราะห์/บริการเครื่องมือวิเคราะห์ 
บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและสาขาวิชา 
เจ้าหน้าที ่ศูนย์ฯ : ประสานงาน อํานวยความสะดวกอาจารย์ บุคลากร ประสานชุมชน/ผู้รับบริการ ระดับศูนย์ 

เอกสารอ้างอิง : 1.แผนบริหารงานศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานกิจกรรมเพ่ือการจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบคําขอใช้บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 
2. ใบรับรองผลการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 
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3. ใบเสร็จชําระค่ารับบริการ 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แบบคําขอใช้บริการ
วิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่าง 

ศูนย์ฯ ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 

ใบรับรองผลการ
วิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่าง 
 

ศูนย์ฯ ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเกบ็ 

ใบเสร็จชําระค่ารับ
บริการ 

การเงิน ห้องเอกสาร 
การเงิน 

10 ป ี ตามวันที่ของแต่ละ
หน่วยงานทีจ่ัดส่ง  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ลําดับ

ที ่
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 

เวลา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
                       เร่ิมต้น 

   

1. ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 
 
 

 
               ขั้นตอนส่งตัวอย่าง 
 

 

1.ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับ
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างกับ
เจ้าหน้าท่ี 
2.ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ม 
3.ผู้รับบริการรอการตรวจสอบข้อมูล 
ในใบคําร้องจากเจ้าหน้าท่ี 
 4.นําส่งตัวอย่างพร้อมใบคําขอรับ
บริการท่ีกรอกรายละเอียดเรียบร้อย
แล้ว 
5. ผู้รับบริการรอการยืนยันอัตรา
ค่าบริการและใบนัดรับผล 

5 นาที 1.แบบคําขอใช้บริการ
วิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่าง 

 
 

2. เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
                         ไม่ผ่าน 

 
        เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 
 

        ผ่าน 

1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องของเอกสารและบันทึกข้อมูล 
2. กรณีท่ีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้ส่งต่อผู้ขอบริการทบทวนใบคําขอ
และส่งกลับมายังเจ้าหน้าท่ี 
3. กรณีท่ีเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีส่งเรื่องที่ให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

10 นาที 1. แบบคําขอใช้บริการ
วิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่าง 
 

 เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
                                                     
  

         หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเรื่อง 
 
 

 

1.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ 
2. หน่วยงานท่ีรับเรื่องจากเจ้าหน้าท่ี
แจ้งวันนัดรับผลกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์
เพื่อจะได้ออกใบนัดรับผลให้กับ
ผู้ใช้บริการ 

10 นาที 1. แบบคําขอใช้บริการ
วิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่าง 
2. แบบคําขอรับบริการ 
 

     
 

 

1 
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ลําดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.   
 

   

  
4. เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 

           
แจ้งอัตราค่าบริการ 

                
 

   
 
 
 

 
 

1. เจ้าหน้าท่ีแจ้งอัตราค่าใช้บริการ
ให้กับผู้มาขอรับบริการและออกใบ
นัดรับผล 
2. ผู้ขอใช้บริการชําระค่าบริการกับ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
3.เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯออกใบเสร็จให้กับ
ผู้ใช้บรกิาร 
หมายเหตุ: ใบเสร็จจะออกโดยมหา
ลัย ขั้นตอนน้ีใช้เวลาประมาณ 3 วัน 
 

5 นาที 1.ใบนัดรับผลการวิเคราะห์
และทดสอบตัวอย่าง 
3.ใบเสร็จชําระค่ารับบริการ 

 
 

  
              ดําเนินการวิเคราะห์      
                     
   

1.หน่วยงานท่ีรับบริการวิเคราะห์
ทดสอบตัวอย่าง ดําเนินวิเคราะห์
ตามท่ีผู้รับบริการระบุในใบคําขอรับ
บริการ 
2. เมื่อผลวิเคราะห์ออก เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ส่งใบรายงานผลให้คณบดี ลง
นามรับรอง 

1 สัปดาห์ ขึ้น
ไปหลังจากรับ
เรื่อง 
 

 

   
 
 

1. เจ้าหน้าท่ีโทรแจ้งผู้ขอรับบริการ
เรื่องรายงานผล 
2. ผู้ขอรับบริการติดต่อรับใบ
รายงานผลตามใบนัดรับผล โดยนํา
ใบนัดรับผลและใบเสร็จชําระ
ค่าบริการมาด้วยเพื่อแจ้งต่อ
เจ้าหน้าท่ี 

5 นาที 1.ใบนัดรับผลการวิเคราะห์
และทดสอบตัวอย่าง 
3.ใบเสร็จชําระค่ารับบริการ 
4. ใบรายงานผลวิเคราะห์
และทดสอบตัวอย่าง 

      

 

1 

รายงานผล 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 

 
ศูนย์บริการวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP)
ขั้นตอนการขอรับบริการการใช้เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์  
 

 
รหัสเอกสาร 

 

..................... 

 
วันที่บงัคับใช ้

// 

 
เขียนโดย : นางสาสาวทัศชา  แพงเกาะ 
ควบคุมโดย : อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์  
อนุมัติโดย :   

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์ ในระดับ
ปฏิบัติการในการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตาม
นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ : เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 90 

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดําเนินการงานบริการทางด้านเครื่องมือจนจบกระบวนการ 
 

ค าจ ากัดความ :  
 

-บริการวิเคราะห์:การรับบริการการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
ต้องการหาค่าต่างๆ 
-ผู้ให้บริการ: ผู้ให้ข้อมูลและรับบริการการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาตร์  

การเพ่ือหาค่าและผล 
-ผู้ขอบริการ: ผู้ที่ต้องการจะตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี : อนุมัติการดําเนินงานของศูนย์ฯ ระดับคณะ 
ศูนย์ฯ : พิจารณาเห็นชอบเบื้องต้น ระดับศูนย์ฯ 
หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์ : ให้บริการวิเคราะห์/บริการเครื่องมือวิเคราะห์ 
บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและสาขาวิชา 
เจ้าหน้าที ่ศูนย์ฯ : ประสานงาน อํานวยความสะดวกอาจารย์ บุคลากร ประสานชุมชน/ผู้รับบริการ ระดับศูนย์ 

เอกสารอ้างอิง : 1.แผนบริหารงานศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานกิจกรรมเพ่ือการจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบคําขอใช้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
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2. ใบรับรองผลใช้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
3. ใบเสร็จชําระค่ารับบริการ 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แบบคําขอใช้บริการ
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

ศูนย์ฯ ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 

ใบรับรองผลใช้บริการ
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

ศูนย์ฯ ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเกบ็ 

ใบเสร็จชําระค่ารับ
บริการ 

การเงิน ห้องเอกสาร 
การเงิน 

10 ป ี ตามวันที่ของแต่ละ
หน่วยงานทีจ่ัดส่ง  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
                       เร่ิมต้น 

   

1. ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 
 
 

 
               ขั้นตอนขอรับบริการ 
 

 

1.ผู้ขอใช้บริการติดต่อสอบถาม
รายละเอียดแบบฟอร์มการขอใข้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กับเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ฯ 
2.ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ม 
3.ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการใช้เครื่องมือ 
4.ผู้ขอใช้บริการรอการตรวจสอบข้อมูล 
ในใบคําร้องจากเจ้าหน้าท่ี 
5.นําส่งใบคําขอใช้บริการท่ีกรอก
รายละเอียดเรียบร้อยแล้วกับเจ้าหน้าท่ี 
6.ผู้ขอใช้บริการรอเจ้าหน้าตรวจสอบ
เอกสารใบคําร้องและตารางการใช้เครื่อง
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5 นาที 1.แบบคําขอใช้บริการ
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

2. เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
                          ไม่ผ่าน 

 
        เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 
        ผ่าน 

1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องของเอกสารและบันทึกข้อมูล 
2. กรณีท่ีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ส่ง
ต่อผูข้อบริการทบทวนใบคําขอและ
ส่งกลับมายังเจ้าหน้าท่ี 
3. กรณีท่ีเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีส่งเรื่องที่ให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและรอการยืนยันตารางการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

10 นาที 1.แบบคําขอใช้บริการ
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

3 เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
  

         หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเรื่อง 

1.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ยืนยันวันและ
เวลาการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กับ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯเพ่ือท่ีจะแจ้งให้ผู้ขอใช้
บริการทราบ 

10 นาที 1..แบบคําขอใช้บริการ
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

      1 
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ลําดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

      

  
4. เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
แจ้งอัตราค่าบริการ 

              

1. เจ้าหน้าท่ีแจ้งอัตราค่าใช้บริการให้กับ
ผู้มาขอใช้บริการและแจ้งวันและเวลาการ
ตารางการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้ขอใช้บริการชําระค่าบริการกับ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
3.เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯออกใบเสร็จให้กับ
ผู้ใช้บริการ 
4. หากผู้ขอใช้ทําเครื่องมือเสียหาย ผู้ขอ
ใช้จะต้องเสียค่าปรับ 

10 นาที 1.แบบคําขอใช้บริการ
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
2.ใบเสร็จชําระค่ารับ
บริการทางเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
หมายเหตุ: ใบเสร็จจะ
ออกโดยมหาลัย ขั้นตอน
น้ีใช้เวลาประมาณ 3 วั 

5 
 

  
  
            เข้าใช้เครื่องมือตามวันและ 
                  เวลาท่ีจอง      
                      
   

1.ผูข้อใช้บริการ ใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีตนเองเขียนคําร้องเท่าน้ัน 
2. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อปฏิบัติการใช้เครื่องมืออย่าง
เคร่งครัด 
3.ผูข้อใช้บริการเครื่องมือ จะต้องนําวัสดุ
สิ้นเปลือง สารเคมีและอุปกรณ์ ท่ีจํา
เป็นมาด้วยตนเอง 
4.ในกรณีท่ีต้องการใช้สารเคมี อุปกรณ์ 
ของหน่วยบริการฯ ต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง 
5.ผู้ใช้บริการต้องดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และบริเวณที่ปฏิบัติงานให้สะอาด
เรียบร้อยก่อนส่งคืนเจ้าหน้าท่ี 
6.หากต้องการข้อมูลท่ีอยู่ในคอมพิวเตอร์
ประจําเครื่องมือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
ห้ามถ่ายข้อมูลใดๆด้วยตนเอง 
7.หากต้องการใบรับรองให้ติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีประจําเครื่องเพื่อส่งให้
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ออกใบรับรองโดยมีคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนาม
รับรอง 

ตามอัตรา
ค่าบริการท่ี
ประกาศ 

1.แบบคําขอใช้บริการ
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
2.ใบเสร็จชําระค่ารับ
บริการทางเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
 

1 

2 
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ลําดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

8.เมื่อใช้เครื่องมือเสร็จแล้ว จะต้องรอ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเครื่องมือ ก่อนกลับ 

6   
 

1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเครื่องมือแล้ว
พบว่า ชํารุดเสียหาย ผู้ขอใช้ จะต้องเสีย
ค่าปรับ 
2. หากตรวจสอบแล้วเครื่องมือ อยู่สภาพ
ท่ีปกติ เจ้าหน้าท่ีสามารถออกใบรับรอง
ผลได้  โดยจะมีคณบดีเป็นผู้ลงนาม
รับรองผลให้ 
 

10 นาที  

   1. เจ้าหน้าท่ีออกใบรับรองผล หลังจากที่
ผู้ขอใช้บริการใช้งานเครื่องเสร็จ 

1 วัน 3.ใบรับรองผลการใช้
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

      

 

  

จบ 

2 

ออกใบรบัรองผล 

ตรวจหลงัการใช้

งาน 
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มทร. ตะวันออก 

 
ศูนย์บริการวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP)
ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ 

ห้องประชุมและห้องสัมมนา 
 

 
รหัสเอกสาร 
 

 
วันที่บงัคับใช ้

// 

 
เขียนโดย : นางสาสาวทัศชา  แพงเกาะ 
ควบคุมโดย : อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์  
อนุมัติโดย :   

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของหน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์ ในระดับ
ปฏิบัติการในการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตาม
นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ : ห้องปฏิบัติการ ประชุม อบรม สัมมนาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานร้อยละ 90  

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดําเนินการงานบริการทางด้านเครื่องมือจนจบกระบวนการ 

ค าจ ากัดความ :  
 

-บริการทางห้องปฏิบัติการ:การรับบริการให้ใช้ห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือต้องการหา
ค่าต่างๆและงานวิจัย 
-บริการห้องประชุม/ห้องสัมมนา:รับบริการให้เช่าห้องประชุม/ห้องสัมมนาให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้
ห้องประชุม 
-ผู้ให้บริการ: ผู้ให้ข้อมูลและรับบริการ 

-ผู้ขอบริการ: ผู้ที่ต้องการจะตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี : อนุมัติการดําเนินงานของศูนย์ฯ ระดับคณะ 
ศูนย์ฯ : พิจารณาเห็นชอบเบื้องต้น ระดับศูนย์ฯ 
หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการกลางและงานบริการวิเคราะห์ : ให้บริการวิเคราะห์/บริการเครื่องมือวิเคราะห์ 
บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและสาขาวิชา 
เจ้าหน้าที ่ศูนย์ฯ : ประสานงาน อํานวยความสะดวกอาจารย์ บุคลากร ประสานชุมชน/ผู้รับบริการ ระดับศูนย์ 

เอกสารอ้างอิง : 1.แผนบริหารงานศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานกิจกรรมเพ่ือการจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบคําขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
2..ใบเสร็จชําระค่ารับบริการ 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
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. แบบคําขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม/
ห้องสัมมนา 
ใบรายงานผลทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
ศูนย์ฯ 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
ศูนย์ฯ 

5 ปี 
 
 
 
5 ปี 

เรียงตามวันท่ี 
 
 
 
เรียงตามวันท่ี 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเกบ็ 

ใบเสร็จชําระค่ารับ
บริการ 

การเงิน ห้องเอกสาร 
การเงิน 

10 ป ี ตามวันที่ของแต่ละ
หน่วยงานทีจ่ัดส่ง  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
                       เร่ิมต้น 

   

1. ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 
 
 

 
               ขั้นตอนขอรับบริการ 
 

 

1.ผู้ขอใช้บริการติดต่อสอบถาม
รายละเอียดแบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติการกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
2.ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ม 
3.ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการ 
4.ผู้ขอใช้บริการรอการตรวจสอบข้อมูล 
ในใบคําร้องจากเจ้าหน้าท่ี 
5.นําส่งใบคําขอใช้บริการท่ีกรอก
รายละเอียดเรียบร้อยแล้วกับเจ้าหน้าท่ี 
6.ผู้ขอใช้บริการรอเจ้าหน้าตรวจสอบ
เอกสารใบคําร้องและตารางการใช้
ห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5 นาที 1.แบบคําขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
ประชุม สัมมนา 
2.แบบคําขอใช้บริการ
ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 

 

 

 
 

2. เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

                            ไม่ผ่าน 
                        
 

         
 
 
  ผ่าน 

1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องของเอกสารและบันทึกข้อมูล 
2. กรณีท่ีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้
ส่งต่อผู้ขอบริการทบทวนใบคําขอและ
ส่งกลับมายังเจ้าหน้าท่ี 
3. กรณีท่ีเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีส่งเรื่องที่ให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและรอการยืนยันตารางการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

10 นาที 1.แบบคําขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
ประชุม สัมนา 
2.แบบคําขอใช้บริการ
ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
 
 
 
 

3 เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
      
       หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเรื่อง  
 

1.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ยืนยันวันและ
เวลาการใช้ห้องปฏิบัติการกับเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ฯเพ่ือท่ีจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการ
ทราบ 

10 นาที 1.แบบคําขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ 
2.แบบคําขอใช้บริการ
ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
 
 

     
 

 
1 

   ตรวจสอบเอกสาร แก้ไข 
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เสียหาย 

ลําดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

      

  
4. เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์บริการ
วิชาการ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 

          แจ้งอัตราค่าบริการ 
                

1. เจ้าหน้าท่ีแจ้งอัตราค่าใช้บริการให้กับ
ผู้มาขอใช้บริการและแจ้งวันและเวลา
การตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ 
2. ผู้ขอใช้บริการชําระค่าบริการกับ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
3.เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯออกใบเสร็จให้กับ
ผู้ใช้บริการ 
4. หากมีกรณีท่ีผู้ขอใช้ห้องปฏิบัติการ
เสียหาย ผู้ขอใช้จะต้องเสียค่าปรับ 

10 นาที 1.แบบคําขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทาง/ห้อง
ประชุม/สัมมนา 
2.ใบเสร็จชําระค่ารับ
บริการการใช้
ห้องปฏิบัติการ 
หมายเหตุ: ใบเสร็จจะ
ออกโดยมหาลัย ขั้นตอน
น้ีใช้เวลาประมาณ 3 วัน 

5 
 

ผู้ขอใช้บริการ  
   
             
 
            เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ      
                       
   

1.ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ห้องท่ีตนเอง
เขียนคําร้องเท่าน้ัน ห้ามใช้ห้องท่ีไม่ได้
เขียนคําร้องเด็ดขาด 
2. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ
เคร่งครัด 
3.ในกรณีท่ีต้องการใช้สารเคมี อุปกรณ์ 
ของหน่วยบริการฯ ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง 
4.ผู้ใช้บริการต้องดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ความสะอาดห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ให้สะอาดเรียบร้อยก่อน
ส่งคืนเจ้าหน้าท่ี 
5..เมื่อใช้ห้องปฏิบัติการเสร็จ จะต้องรอ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบห้องปฏิบัติก่อนกลับ 

ตามท่ีผู้ขอใช้
บริการ
ประสงค์ใน
คําร้อง 

1.แบบคําขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
2.ใบเสร็จชําระค่ารับ
บริการทางเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

6 เจ้าหน้าท่ีทาง
ห้องปฏิบัติการ 

                                  
                               
เ 
 
 
 
 ไม่เสียหาย 

1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบห้องปฏิบัติแล้ว
พบว่า ชํารุดเสียหาย ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องเสียค่าปรับ 
2. หากตรวจสอบแล้วเครื่องมือ อยู่
สภาพท่ีปกติ เจ้าหน้าท่ีสามารถออก
ใบรับรองทางห้องปฏิบัติการได้ผลได้  
โดยจะมีคณบดีเป็นผู้ลงนามรับรองผลให้ 

10 นาที  
 

1 

2 

ตรวจสอบ จ่ายค่าปรับ 
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ลําดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
                                        
 
 

 
 
 

  

7 คณบดี  1. เจ้าหน้าท่ีออกใบรับรองผล หลังจากที่
ใช้ห้องปฏิบัติการเสร็จ 

1 วัน 3.ใบรับรองผลการใช้
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

      

 

  

สิย้สดุ 

ออกใบรบัรองผล 

2 
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มทร. ตะวันออก 

 
ศูนย์บริการวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

โครงการหารายไดง้บประมาณนอกแผน 

(เงินภายนอกมหาลัย) 

 
รหัสเอกสาร 

 

..................... 

 
วันที่บงัคับใช ้

// 

 
เขียนโดย : นางสาวทัศชา แพงเกาะ 
ควบคุมโดย :  อาจารย์เพยีงขวัญ เครือภู่ 
อนุมัติโดย :   

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติและระดับหน่วยงาน ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตามนโยบายการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร  
 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : จัดทําโครงการสําเร็จและตรวจสอบได้ร้อยละ 100  

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดําเนินการงานบริการโครงการหารายได้ ตั้งแต่การกําหนดแผนงานจนสิ้นสุด
การดําเนินงานติดตามและประเมินผล  

ค าจ ากัดความ :  
 

-การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การนําแผนสู่การปฏิบัติเป็นการนําโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในแผน

ไป ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  

-การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกําหนดวิธีการดําเนินงาน

ให้ เกิดผลดียิ่งขึ้น 

-การสรุปผลการดําเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือให้ทราบถึงผลผลิตและ 

ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : พิจารณาเห็นชอบ ลงนามอนุมัติการดําเนินงานรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงาน

ภายนอก 

คณะกรรมการ : คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตาม

คําสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัย ดําเนินงานจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญ/บริบทของแต่

ละคณะที่ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ : คณะกรรมการบริหารงานโครงการของแต่ละโครงการ 

แหล่งเงินทุนภายนอก : แหล่งเงินที่ให้เงินอุดหนุนการบริการวิชาการท่ีไม่ใช่จากงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
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หน่วยงานภายนอก : ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิติบุคคลอื่นหรือบุคคลธรรมดา ที่

เป็นคู่สัญญาผู้ว่าจ้างหรือผู้ให้ทุนอุดหนุนกับมหาวิทยาลัย 

คณบดี : พิจารณาเห็นชอบเบื้องต้น อนุมัติการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 
ระดับศูนย์ฯ 
หัวหน้าศูนย์ : บริหารจัดการงานในศูนย์ให้ดําเนินการลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ช่วยประสานงานในแต่ละหน่วย
ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ : ประสานงาน อํานวยความสะดวกอาจารย์ บุคลากร ประสานชุมชน/ผู้รับบริการ  

เอกสารอ้างอิง : 1. หนังสือขออนุมัติดําเนินโครงการ 
2. แบบฟอร์มโครงการ มทร.ตะวันออก 
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
4. สัญญายืมเงิน 
5. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายในโครงการ ใบสําคัญรับเงิน 
6. การเตรียมเอกสารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเอกสารประกอบการดําเนินโครงการของวิทยากร 
7. แบประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.แบบฟอร์มเสนอคําขอโครงการงบประมาณประจําปี มทร.ตะวันออก 
2.เล่มสรุปผลการดําเนินโครงการ  
3.แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย  
4.แบบฟอร์ม ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ  
5.แบบฟอร์มคู่สัญญา/TOR  

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
เล่มสรุปผลการดําเนิน 
โครงการ  

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานธุรการ 

ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันที ่
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แก้ไข 

แก้ไข 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ ผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 

เวลา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
                 เริ่มต้น 
 

   

1 ผูจ้ัดทํา
โครงการ/ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 
 
 

  หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ 
สัญญาจ้าง 

2 เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ฯ 

 
                   ลงรับ 
             และตรวจเบื้องต้น 
 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
และส่งต่อให้หัวหน้าศูนย์ฯ 
พิจารณา 

 
5 นาที 

หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ 
สัญญาจ้าง 

3 หัวหน้าศูนย์ฯ                
            
          หัวหน้าศูนย์ฯพิจารณา  
             
เห็นชอบ 
   

หัวหน้าศูนย์ฯพิจารณาลงนามเห็นชอบ 
และให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ทําหนังสือถึงคณะ 

10 นาที หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ 
สัญญาจ้าง 

4 เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ฯ 

                                         
   
         
           

จัดทําบันทึกข้อความและแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ส่งให้กับคณะ 

 
10 นาที 

หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ 
สัญญาจ้าง 

5 เจ้าหน้าท่ี 
สารบรรณ 

  
   

สารบรรณคณะลงรับหนังสือจากศูนย์ฯ
และส่งเรื่องต่อไปยังหน.สํานักงาน 

5 นาที หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 

66 หัวหน้า
สํานักงาน
คณบดี 

                          ไม่เห็นชอบ 
      
 
 
  เห็นชอบ 
 

หัวหน้าสํานักงานคณบดี ตรวจสอบ
ความถูกต้องและพิจารณาเห็นชอบ
โครงการเบื้องต้นและส่งให้คณบดี
พิจารณาเห็นชอบ 
 

10 นาที หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 

ลงรับหนังสือ 

พิจารณา

ตรวจสอบ 

1 

2 

เขียนโครงการตามท่ีผู้

จ้างต้องการ 

ร่าง/พิมพ์ 

ทําบันทึกข้อความส่งคณะ 
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แกไ้ข 

แก้ไข 

ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ ผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

               

7 คณบดี                           ไม่เห็นชอบ 
 
 
 
เห็นชอบ 

คณบดีพิจารณาเห็นชอบเพ่ือส่งคําขอ
อนุมัติต่ออธิการบดี 
 
 
 

1 ชม. หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 

8 เจ้าหน้าที
บริการ
วิชาการ 
คณะ 

 
    
            ร่าง/พิมพ์ บันทึกข้อความ 

 
 

  
 

เจ้าหน้าทีบริการวิชาการคณะ ร่าง/พิมพ์ 
บันทึกข้อความส่งโครงการต่ออธิการบดี 

 
 
 
20 นาที 
 
 
 

หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 

9. สารบรรณ
กองกลาง 

                          
                                 

 
  
 

สารบรรณกองกลางรับหนังสือจากคณะ
เพื่อลงรับเรื่อง ส่งต่อให้ผู้อํานวยการ
กองกลางพิจารณา 

 
10 นาที 
 

หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 

10 ผู้อํานวยการ
กองกลาง 

                                 ไม่เห็นชอบ 
  
 
เห็นชอบ 

- กรณีผู้อํานวยการกองกลางไม่เห็นชอบ 
ประสานส่งคืนคณะ 
- ผู้อํานวยการกองกลางพิจารณาลงนาม
เห็นชอบ ส่งต่อไปยัง กองแผน 
 

1 วัน หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 

11 สารบรรณ
กองแผน 

   
             รับหนังสือจากกองกลาง 
 

 

สารบรรณกองแผนรับหนังสือจากคณะ
เพื่อลงรับเรื่องและ ส่งต่อให้ผอ.กองแผน
พิจารณา 
 

 10นาที แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
สัญญาจ้าง 

                        
                                    

   

 

    รับหนังสือจากคณะ 

พิจารณาลงนาม 

พิจารณาห็นชอบ 

 

 A 

1 

2 
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เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แก้ไข 

แก้ไข 

แก้ไข 

ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ ผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

      

   12 ผู้อํานวยการ
กองแผน 

                            
 
 

 

- กรณีผู้อํานวยการกองแผนไม่เห็นชอบ 
ประสานส่งคืนคณะ 
- ผู้อํานวยการกองแผนพิจารณาลงนาม
เห็นชอบ ส่งต่อไปยังกองคลัง 

1 วัน 
 

 

หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 
 

   13 สารบรรณ
กองคลัง 

 
 
 

รับหนังสือจากกองแผน 
 

 

สารบรรณกองคลังรับหนังสือจากกองแผน
เพื่อลงเลขรับเรื่อง ส่งต่อให้ผู้อํานวยการ
กองคลังพิจารณา 

20 นาที หนังสือขอรับบริการ 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 

14  
ผู้อํานวยการ

กองคลัง 

                               ไม่เห็นชอบ 
  

 
 
 
 

- กรณีผู้อํานวยการกองคลังไม่เห็นชอบ 
ประสานส่งคืนคณะ 
- ผู้อํานวยการกองคลังพิจารณาลงนาม
เห็นชอบ ส่งต่อไปยังสํานักงานอธิการบดี 

1 วัน หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 
 

15 สารบรรณ 
สํานักงาน
อธิการบดี 

 
 

           รับหนังสือจากคณะ  
 

สารบรรณสํานักงานอธิการบดีงรับหนังสือ
จากคณะเพื่อลงเลขรับเรื่องและทําบันทึก
เรื่องต่ออธิการบดี 

20 นาที หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 

16  
อธิการบดี 

 

                               ไม่เห็นชอบ - กรณีท่ีอธิการบดีไม่เห็นชอบ ประสาน
ส่งคืนคณะ 
- อธิการบดีพิจารณาลงนามเห็นชอบ  

1 วัน หนังสือขอว่าจ้างจัด
กิจกรรม 
แบบฟอร์มขออนุมัติ 
หนังสือบันทึกข้อความ. 
สัญญาจ้าง 

      

 

  

พิจารณาลงนาม 

 

ผู้อํานวยการ

กองคลัง

พิจารณา 

 

 A 

อธิการบดี

พิจารณา 

สิ้นสุด 

2 
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มทร. ตะวันออก 

 
ศูนย์บริการวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

โครงการหารายได้ตามแผนงบรายได ้

(งบประมาณมหาวทิยาลัย) 

 
รหัสเอกสาร 

 

..................... 

 
วันที่บงัคับใช ้

// 

 
เขียนโดย : นางสาวสุชาดา  อา่งสุพรรณ 
ควบคุมโดย : อาจารยภ์านุมาศ   
อนุมัติโดย :   

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติและระดับหน่วยงาน ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตามนโยบายการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ : จัดทําโครงการสําเร็จและตรวจสอบได้ร้อยละ 100  

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดําเนินการงานบริการโครงการหารายได้ ตั้งแต่การกําหนดแผนงานจนสิ้นสุด
การดําเนินงานติดตามและประเมินผล 

ค าจ ากัดความ :  
 

-การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การนําแผนสู่การปฏิบัติเป็นการนําโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในแผน

ไป ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  

-การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกําหนดวิธีการดําเนินงาน

ให้ เกิดผลดียิ่งขึ้น 

-การสรุปผลการดําเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือให้ทราบถึงผลผลิตและ 

ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : พิจารณาเห็นชอบ ลงนามอนุมัติการดําเนินงานรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงาน

ต่างๆ 

คณะกรรมการ : คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตาม

คําสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัย ดําเนินงานจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญ/บริบทของแต่

ละคณะที่ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ : คณะกรรมการบริหารงานโครงการของแต่ละโครงการ 

คณบดี : พิจารณาเห็นชอบเบื้องต้น อนุมัติการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 
ระดับศูนย์ฯ 
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หัวหน้าศูนย์ : บริหารจัดการงานในศูนย์ให้ดําเนินการลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ช่วยประสานงานในแต่ละหน่วย
ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม : ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและสาขาวิชา 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารธุรการ : ประสานงาน อํานวยความสะดวกอาจารย์ บุคลากร ประสานชุมชน/ผู้รับบริการ 

เอกสารอ้างอิง : 1. หนังสือขออนุมัติดําเนินโครงการ 
2. แบบฟอร์มโครงการ มทร.ตะวันออก 
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
4. สัญญายืมเงิน 
5. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายในโครงการ ใบสําคัญรับเงิน 
6. การเตรียมเอกสารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเอกสารประกอบการดําเนินโครงการของวิทยากร 
7. แบประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.แบบฟอร์มเสนอคําขอโครงการงบประมาณประจําปี มทร.ตะวันออก 
2.เล่มสรุปผลการดําเนินโครงการ  
3.แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย  
4.แบบฟอร์ม ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ   

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
เล่มสรุปผลการดําเนิน 
โครงการ 

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานธุรการ 

ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

   
                    เริ่มต้น 
 

   

1 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน
ธุรการศูนย์ฯ 
 

 
              
         รับแบบฟอร์มขออนุมัติ 
        โครงการหารายได้ประจําปี 
                  

1.รับแผนโครงการหารายได้จากหน่วย
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม  

10 นาที แบบฟอร์มขออนุมัติ
โครงการหารายได้ประจําปี 
2563 

2 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการศูนย์ฯ 

                               ไม่ผ่าน 
                              

 
 ผ่าน  
 

1.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเล่มโครงการ 
กรณีท่ีข้อมูลไม่ถูกต้องส่งคืนหน่วยงาน
แก้ไข 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเล่มโครงการ 
กรณีท่ีข้อมูลถูกต้องดําเนินการขอ
อนุมัติ 
3. .จัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการและแนบแบบฟอร์มโครงการ
เพื่อเสนอหัวหน้าศูนย์ลงนามและส่ง
เรื่องให้คณบดีคณบดีลงนาม 

10 นาที แบบฟอร์มขออนุมัติ
โครงการหารายได้ประจํา 
2563 
 

3 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการศูนย์ 

                                    ไม่อนุมัติ 
 
         
             ขออนุมัติโครงการ 
 
อนุมัติ 
 

1.คณบดีพิจารณสลงนามอนุมัติ 
2.กรณีคณบดีไม่ลงนามอนุมัติ ส่งคืน
เจ้าของเรื่อง 
 

10 นาที  
แบบฟอร์มขออนุมัติ
โครงการหารายได้ประจํา 
2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                      1 
 

  
 

 
 
 

 

1 

แก้ไข ตรวจสอบ 

เบื้องต้น 
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แก้ไข 

 

 

ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

                  
                       1 

   

4 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการ 

 
 

 
         จัดทําเอกสารโครงการอนุมัติ           
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ีจัดทําขออนุมัติเบิกเงิน
และขออนุมัติดําเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการโครงการ 
3. จัดทําตารางกําหนดการดําเนิน
โครงการ  
4. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
5. จัดทําสัญญายืมเงินเพื่อใช้ในการ
ดําเนินโครงการ 
6. ตรวจสอบเอกสารท่ีจัดทําท้ังหมด 

 3 วัน 
 
 
 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกเงินและขออนุมัติดําเนิน
โครงการ 
2. คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ตารางกําหนด 
4. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
5. สัญญายืมเงิน 

5 หัวหน้าหน่วย                                           แก้ไข 
          
 
        
 
กรณีถูกต้อง 

ส่งเอกสารทั้งหมดให้หน่วยผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม 
 

30 นาที 1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกเงินและขออนุมัติดําเนิน
โครงการ 
2. คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ตารางกําหนด 
4. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
5. สัญญายืมเงิน 

6 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการ 

                               ไม่เห็นชอบ 
                     
                 
                 พิจารณาลงนาม 
 
 
เห็นชอบ 

1. ส่งเสนอหัวหน้าศูนย์ฯ และคณบดี
พิจารณา 
 

20 นาที 1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกเงินและขออนุมัติดําเนิน
โครงการ 
2. คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
3. ตารางกําหนด 
4. ขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
5. สัญญายืมเงิน 

7 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการ 

 
        ส่งเอกสารให้การเงินและส่งสัญญา 
                    ขอยืมเงิน   

1. ส่งเอกสารให้การเงินและกองคลัง
เพื่อตัดค่าใช้จ่าย 
2. ส่งสัญญาขอยืมเงินให้กองคลังเพื่อใช้
ในการดําเนินโครงการ 

30 นาที 1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกเงินและขออนุมัติดําเนิน
โครงการ 
2. สัญญาขอยืมเงิน 

 

 

 

ตรวจสอบ 

2 
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ล าดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน ( Flow Chart) 
  

ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกายวข้อง 

   
                        2 

   

8 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการ 

 
       
    ดําเนินโครงการตามตารางกําหนดการ 

 
 
     
 

1. จัดเตรียมห้องและจัดซ้ือวัสดุท่ีใช้ใน
การผลิต  
2. ทําการผลิตนํ้ามะเม่า 
3. ประชาสัมพันธืเผยแพร่ผลงาน
บริการวิชาการ และจําหน่ายผลิตภัณฑ์  
 
 

 
 
3 เดือน 
 

1.บันทึกขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 
2.แบบฟอร์มขออนุมัติ
โครงการหารายได้ประจํา 
2563 
3.ทําสัญญาเงินยืม 
   

9   
 
  
           สรุปค่าใช้จ่ายส่งมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการรวบรวม
เอกสารค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อ
เคลียร์ค่าใช้จ่ายเงินยืม 
2. หัวหน้าหน่วยลงนามเอกสารท่ี
เบิกจ่าย 
3. สรุปรายได้จากการจําหน่ายให้
มหาวิทยาลัย 
4. ส่งรายงานการเบิกจ่ายให้การเงิน
และนําส่งรายได้ท่ีจําหน่าย 

1 วัน 1.รายงานสรุปค่าใช้จ่าย 
2.ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ 
3.ใบประเมินโครงการ 
 

10 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการ 

 
 
 
     ประเมินผลสัมฤทธิ์และจัดทําเล่มรายงาน 
 
 
 
 

จัดทํารายงานเล่มโครงการ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ท่ีจัดโครงการ 

3 วัน เล่มโครงการ 

   
 
 
                       สิ้นสุด 
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มทร. ตะวันออก 

 
ศูนย์บริการวิชาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 
รหัสเอกสาร 

 

..................... 

 
วันที่บงัคับใช ้

// 

 
เขียนโดย : นางสาวทัศชา  แพงเกาะ 
ควบคุมโดย : อาจารย์พัชน ี บุญธกานนท์   
อนุมัติโดย :   

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.เพ่ือรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน 
3.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง และดํารงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีอยู่แล้ว 
4.เพ่ือใช้เป็นเอกสารในการรับการประเมินคุณภาพ จากภายใน ภายนอก 
5.เพ่ือให้หน่วยงานตนเอง หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน ได้รับทราบถึงระดับคุณภาพ จุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง รวมทั้งแนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ : จัดทําแบบประเมินตนเองทันตามเวลาที่กําหนดร้อยละ 100 

ขอบเขตงาน : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 

ค าจ ากัดความ :  
 

รายงานการประเมินเอง(SAR) เป็นรายงานถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ

หน่วยงานและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

หัวหน้าศูนย์ฯ:มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามงาน 

หัวหน่วย:รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําประเมินตนเอง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการศูนย์ฯ:นําข้อมูลจากหัวหน่วยต่างๆ มาประกอบจัดทําเอกสาร 

เอกสารอ้างอิง : 1.คําสั่ง และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.คําสั่ง และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
2.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
3.รายงานการประชุม  

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
เล่มสรุปผลการดําเนิน 
โครงการ 

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานธุรการ 

ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 
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แก้ไข 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 

เวลา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

   
                    เริ่มต้น 
 
 
 

   

1 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน
ธุรการ 
 

 
              
         คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
               
                 

จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อระบุผู้รับผดิชอบและตัวบ่งชี้ ใน
ข้อมูลส่วนงานท่ีรับผิดชอบ และแจ้ง
วาระท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10 นาที หนังสือแต่งตั้งคําสั่ง 

2 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการศูนยฯ์ 

 
                          
            
            
 

ประสานข้อมูลท่ีใช้เพื่อเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง(SAR) กับ
เลขานุการผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้
ตรมคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

20 นาที แบบฟอร์มการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

3 เจ้าหน้าท่ี 
บริหารงาน
ธุรการศูนย์ฯ 

                                         
 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

3 วัน แบบฟอร์มรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าศูนย์ฯ                                           ไม่ผ่าน 
                              

                      1 
 
 
 
ผ่าน 
 

นําเสนอรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 

20 นาที แบบฟอร์มรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

   
 
 

   

แจ้งผู้รับผิดชอบ และ

ประสานข้อมลู 

รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 

เสนอกรรมการ 

บริหารคณะ 

1 
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ลําดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

                         
 
 

   

5 เจ้าหน้าท่ี
ประกันคณะ
วิทย์ฯ 

 
 
 
 
 

จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
.ให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อรายงานผลการประเมินตนเองต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
 
 
 

30 นาที 
 
 
 

Google form ของ
สํานักงานประกันคุณภาพ 

6                            
                                
          
 
                      
       

 
 
 

 

  

 

รายงานผลไปยังสํานักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

สิน้สดุ 

1 




