
 

 
คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure, SOP) 

 ส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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สารบัญ 

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ___________________________________________________________ 1 

• ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ _______________________________________ 1 

• ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ____________________________________________ 2 

• โครงสร้างองค์กร และการบริหาร ____________________________________________________ 3 

• ข้อมูลพ้ืนฐานด้านบุคลากร __________________________________________________________ 4 

• ข้อมูลทั่วไปของส านักงานคณบดี _____________________________________________________ 6 

บทที่ 2 คู่มือการปฏิบัติงาน _______________________________________________________________ 7 

• แผนกสารบรรณ                                                        

• แผนกวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ                 

• แผนกกิจกรรมนักศึกษา  

• แผนกประกันคุณภาพ  

ภาคผนวก            
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ค าน า 
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการตามพันธกิจ

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และบริหารจัดการ โดยบุคลากรส านักงานคณบดีได้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  

 ในการนี้ ขอขอบคุณบุคลากรส านักงานคณบดีทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติภารกิจต่างๆ รวมทั้งได้
ร่วมกันจัดท าคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedures : SOP) ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
หากคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้แล้วมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงประการใด ส านักงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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    ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้สนับสนุนทางการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
จั งหวั ดชลบุ รี  ที่ ก่ อตั้ ง ขึ้ น ต ามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ .2548 เมื่อวันที่ 

19 มกราคม  พ .ศ .  2548  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  มี วัตถุประสงค์ ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามี
โอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญาเป็นหลัก” 

 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
หน้าที่สนับสนุนพันธกิจหลักของคณะฯ ทั้ง 5 ด้านตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธกิจด้าน
การบริหารจัดการ ในการสนับสนุนด้านผลิตบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งหน่วยงานภายใน
คณะเป็น 7 สาขาวิชา 1 ศูนย์บริการวิชาการ และ
ส านักงานคณบดี ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ จัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ได้แก่ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  

• ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ  

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ 

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้บริการมีบุคลากรทั้งสิ้น 9 ราย ให้บริการกับบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 46 ราย  
     หัวหน้าส านักงานคณบดีคณบดีคนปัจจุบัน ได้แก่ 
นางสาวชญานันทน์  แซ่เฮง  
     คณบดีคนปัจจุบัน ได้แก่ รศ.ดร.สุธัญญา  พรหม
สมบูรณ ์
 
 

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พันธกิจ      

1. บริหารจัดการองค์กรคุณภาพ 
2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ 
4. บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 
5. สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความ 
เป็นไทย 

ปรัชญา       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคน 
พัฒนาชาติ 

ปณิธาน       

รู้คิด รู้ท า รู้น า สร้างสรรค์ 
 

วิสัยทัศน์      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรชั้นน า
ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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    เป้าประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์             

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ 

2.ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

3.พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.บูรณาการองค์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมและสร้างรายได้แก่คณะ  

5.ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

พันธกิจ      

1. สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ 
2.  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 
3. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
4. สนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนและบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
รายได ้
5 .  สนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุ งศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และความ 
เป็นไทย 

ปรัชญา       

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนับสนุนการพัฒนาคน พัฒนาชาติ 

ปณิธาน       

ใส่ใจ ให้บริการ 
 

วิสัยทัศน์      

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหน่วยงานสนับสนุนคณะตามพันธกิจ 
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รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบรูณ ์
คณบด ี

 
 
 

 

 ผศ.สินทรัพย์  นับเพชรพลอย ผศ.ดร.ตวงสริิ สยมภาค ดร.สุธรีา  อานามวงษ ์      นางสาวชญานันทน์  แซ่เฮง 
           รองคณบดี รองคณบด ี รองคณบด ี หัวหน้าส านักงาน 
    ฝ่ายบริหารและแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 อ.ดร.ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ   
      ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสมัพันธ์   

  

 

    

 

 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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โครงสร้างองค์กร ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารและแผน  

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชากรและวิจัย 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าศูนย์ 

กรรมการประจ าคณะ 

งาน 
บริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

แผนกกิจกรรมนักศกึษา 

• งานกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

• งานกิจกรรมกีฬานนัทนาการ 

• งานให้ค  าปรึกษา  

• ทุนการศึกษา  

• งานแนะแนวอาชีพ และการ
จดัหางาน 

• งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

แผนวิชาการ วิจัย และ
บริการวิชาการ 

• งานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 
• งานทะเบียน/ประมวลผลทาง
การศึกษา  

• สหกิจศึกษา/ฝึกงาน 
• งานปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตร 

• งานบริการวชิาการ 
• งานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 
• งานประชาสัมพนัธ์ แนะแนว 
• งานวจิยัและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

• งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
 

 
 

แผนกสารบรรณ 

• งานดา้นเลขานุการ 
• งานดา้นสารบรรณ 

• งานประชุม  
• งานบุคลากรและสวสัดิการ 
• ประสานงานงบประมาณและ
พสัดุ 

• งานเวบ็ไซต ์

• งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 

แผนกประกันคุณภาพ 

• งานประกนัคุณภาพภายใน 

• งานประกนัคุณภาพภายนอก 

• งานบริหารความเส่ียง 
• งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 
 
 
  
 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะกรรมการบริหารคณะ  
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โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

  

ผศ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย 
รองคณบดี 

ฝ่ายบริหารและแผน  

ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค 
รองคณบดี 

ฝ่ายวิชากรและวิจยั 

อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์ 
รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศกึษาฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าศูนย์ 

กรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะ  

น.ส.ชญานันทน์ แซ่เฮง 
หัวหน้าส านักงานคณบดี 

แผนกสารบรรณ 

น.ส.เสาวลักษณ์ เขมะศิร ิ

• งานดา้นเลขานุการ 
• งานดา้นสารบรรณ 

• งานประชุม  
• ประสานงานบุคลากร 
ประสานงานงบประมาณและพสัดุ 

น.ส.รินทรศ์ิริ จีนโห ้
• งานด้านเลขาสาขาวิชา 
• งานอาคารและสถานที่ 

นายกฤติภูมิ แวงภลูา 
• งานเว็บไซต์ 

• งานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนวิชาการ วิจัย และ
บริการวิชาการ 

  น.ส.สายรัก สารมาศ 

• งานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 
• งานทะเบียน/ประมวลผลทาง
การศึกษา  

• สหกิจศึกษา/ฝึกงาน 
• งานปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
• งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศ 
• งานบริการวชิาการ 
• งานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 
• งานวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
• งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
• งานประชาสัมพนัธ์ แนะแนว 
•  

 

แผนกกิจกรรมนักศกึษา 
นายอดิศักดิ์ จ าปาส ี

• งานกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

• งานกิจกรรมกีฬานนัทนาการ 

• งานให้ค  าปรึกษา  

• ทุนการศึกษา  

• งานแนะแนวอาชีพ และการจดัหางาน 

• งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกประกันคุณภาพ 
นายกฤติภูมิ แวงภลูา 

• งานประกนัคุณภาพภายใน 
• งานประกนัคุณภาพภายนอก 
• งานบริหารความเส่ียง 
• งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูณ์ 
คณบดี 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านบคุลากร 

          บุคลากรส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนทั้งสิ้น 9 ราย ดังนี้ 

บุคลากรส านักงานคณบดี 

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

 

ประเภท 

ข้าราชการ 
พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

    น.ส.ชญานันทน์ แซ่เฮง 

    หัวหน้าส านักงาน 

1    1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4  1 5 

     น.ส.เสาวลักษณ์ เขมะศิริ   

    แผนกสารบรรณ 

 1    

    น.ส.สายรัก สารมาศ   

    แผนกวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

 1    

    น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศ 

    แผนกวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

 1    

    นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

    แผนกประกันคุณภาพ 

 1    

    น.ส.รินทร์ศิริ จีนโห้ 

    แผนสารบรรณ งานธุรการสาขาวิชา 

   1  

นักวิชาการศึกษา  1   1 

    นายอดิศักดิ์ จ าปาสี 

    แผนกกิจกรรมนักศึกษา 

 1    

พนักงานขับรถยนต์    1 1 

    นายเรวัชร์  ทรงประโคน    1  

แม่บ้าน    1 1 

    นางวรินทร  บุญสนอง 

     

   1  

บุคลากรรวม 1 5  3 9 
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การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 

1.งานบริหารงานทั่วไป  

1.1แผนกสารบรรณ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านเลขานุการคณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี งานด้านสารบรรณ งาน
การประชุม งานบุคลากรและงานสวัสดิการ และงานติดต่อประสานงานโดยมีวัตถุ ประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ต่อผู้ปฏิบัติงาน ประสานการจัดท าค าเสนอของบประมาณ ประสานการเบิก จ่าย ประสานงานงบประมาณ ควบคุม
งบประมาณประจ าปี ประสานการบริหารจัดการด้านพัสดุ และประสาน การรายงานด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ 
รายงานประจ าปี จัดท าเว็บไซต์ และสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน ของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
งานประสานจัดท าข้อมูลด้านการฝึกอบรม/ดูงาน และ การพัฒนา วิเคราะห์ บริหารงานบุคคล และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดนโยบายในการบริหารงาน และการด าเนินงานที่เก่ียวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม
เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ มอบหมาย 

1.2) แผนกวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการด าเนินงานด้านประสานงานทะเบียน งานรับ สมัครนักศึกษา งาน
ประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรของหน่วยงานให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การให้บริการข้อมูลด้าน
สนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริม และสนับสนุนงานการเรียนการ
สอนของหน่วยงาน ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และบริการ วิชาการที่ตอบสนองและเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน อุตสาหกรรม และประเทศชาติที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม อย่าง
ยั่งยืน จัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงานและแผนการจัดหารายได้ ของหน่วยงาน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง
ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางใน การยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

1.3) แผนกกิจกรรมนักศึกษา 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ กระบวนการจัดกิจกรรม
ที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การประสานให้บริการและจัด
สวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น จัดหาทุนการศึกษา บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดอบรม ความรู้ต่าง ๆ แก่นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และจัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดนโยบายใน
การบริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้หน่วยงานภายใน
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มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.4) แผนกประกันคุณภาพ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพภายในของ หน่วยงานก าหนดมาตรฐาน 
และเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงการประกัน คุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก ให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร อาจารย์และ บุคลากรภายในหน่วยงาน ประสานงาน 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ประสานงานการตรวจสอบ และรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงานก ากับ ติดตาม การ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
จัดท าแผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพของ หน่วยงาน ก ากับติดตามตัวชี้วัดตามค ารับรองต่างๆ การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง และการด าเนินงาน ในรอบปีตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหน่วยงาน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
รวมถึงก าหนดนโยบายในการ บริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้
หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ี ได้รับมอบหมาย  
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บทท่ี 2 ส่วนส าคัญ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
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แผนกสารบรรณ 

 

ชื่อ : น.ส.เสาวลักษณ์ เขมะศิริ   
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
คุณวุฒิ : บธ.บ.(การจัดการ)  
           มหาวิทยาลัยบูรพา 
Email : saowalak_kh@rmutto..ac.th 
โทร 1335 
 

 

ชื่อ : น.ส.รินทร์ศิร ิ จีนโห้  
ต าแหน่ง : ธุรการสาขาวิชา 
คุณวุฒิ : บธ.บ.(การจัดการ) 
            มทร.ตะวันออก  
Email : sci@rmutto.ac.th 
โทร 1333 

 

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ           

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านเลขานุการคณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี งานด้านสารบรรณ งาน
การประชุม งานบุคลากรและงานสวัสดิการ และงานติดต่อประสานงานโดยมีวัตถุ ประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ต่อผู้ปฏิบัติงาน ประสานการจัดท าค าเสนอของบประมาณ ประสานการเบิก จ่าย ประสานงานงบประมาณ ควบคุม
งบประมาณประจ าปี ประสานการบริหารจัดการด้านพัสดุ และประสาน การรายงานด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ 
รายงานประจ าปี จัดท าเว็บไซต์ และสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน ของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
งานประสานจัดท าข้อมูลด้านการฝึกอบรม/ดูงาน และ การพัฒนา วิเคราะห์ บริหารงานบุคคล และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดนโยบายในการบริหารงาน และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม
เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ มอบหมาย 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน          

 แผนกสารบรรรณ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประชุม 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดท าและส่งหนังสือราชการ 
 3. การรับหนังสือราชการ 
 4. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  



 
มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การประชุม 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
13/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย : นางสาวเสาวลักษณ ์เขมะศิริ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์  

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  
3. เพ่ือให้บุคลากรและคณาจารย์เข้าใจกระบวนการท างานการประชุมและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการประชุม (ไม่เกินร้อยละ 2 /การประชุม 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการก าหนดการประชุม และก าหนดวันเสนอวาระการประชุม ประสาน
การใช้ห้องประชุม จัดท าหนังสือเชิญประชุมส่งไปยังคณะกรรมการ/บุคคลที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องที่น าเสนอวาระ
เข้าท่ีประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม เตรียมความพร้อมก่อนการประชุม เข้าร่วมประชุม จัดท ารายงาน
การประชุม เสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีและคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง เสนอรายงานการประชุมเพ่ือ
รับรองต่อที่ประชุมครั้งถัดไป และแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

- ระเบียบวำระกำรประชุม คือ ล าดับรายการที่ก าหนดไว้เสนอท่ีประชุม บางหน่วยงานใช้ค าว่า วาระ 
- รำยงำนกำรประชุม คือ รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ หรือ การบันทึกความ
คิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ประธำนกรรมกำร : เสนอวาระการประชุม พิจารณาอนุมัติวาระเข้าที่ประชุม น าเสนอวาระการประชุม และ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ  
กรรมกำร : เสนอวาระการประชุม และน าเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งร่วมพิจารณาวาระการประชุม  
ฝ่ำยเลขำนุกำร : จัดท าวาระการประชุม จดมติรายละเอียดการประชุมและสรุปรายงานการประชุม แจ้งมติที่
ประชุมต่อผู้เกี่ยวข้อง หลังจากท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. หนังสือเชิญประชุม 
2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม 
4. แบบส่งเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม 

เอกสำรบันทึก : 
 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
เอกสารการประชุม เลขานุการ ห้องจัดเก็บเอกสาร 10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

  



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1      

2 คณะกรรมการ  คณะกรรมการก าหนดแผนวัน
ประชุมประจ าป ี
 
 
 

10 นาที 1. ปฏิทินการประชุม
ประจ าป ี

3 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการประสานการใช้ห้อง
ไปยังเจ้าหน้าท่ีทีดู่แลห้องประชุม 
 

2 นาที 1. ระบบการจองห้อง
ประชุม 

4 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าหนังสือเชิญ
ประชุม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 
1.กรณีเชิญบคุลากรภายใน ใช้แบบ
บันทึกข้อความ 
2. กรณีเชิญบุคลากรภายนอก ใช้
แบบหนังสือภายนอก  

10 นาที 1. บันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 

5 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการเสนอหนังสือเชิญ
ประชุมต่อเลขานุการ 
 
 

2 นาที 1. บันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 

6 เลขานุการ  1. เลขานุการตรวจสอบรูปแบบและ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรับมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ 
2. ลงนามหนังสือท้ัง 2 ฉบับ 
3. กรณีไม่ลงนาม ประสานส่งคืน
ผู้ช่วยเลขานุการเพื่อแก้ไข 

5 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 

7 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการออกเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง 
 
 

2 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ทะเบียนส่งหนังสือ
ภายใน 
4. ทะเบียนส่งหนังสือ
ภายนอก 

      

เริ่มต้น 

ก าหนดการประชุมและก าหนด
วันเสนอวาระการประชุม 

ประสานการใช้ห้อง
ประชุม 

จัดท าหนังสือเชิญประชุม 

เสนอเลขานุการ 

 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องและ
พิจารณาลงนาม 

 

ไม่ลงนาม 

ลงนาม 

ออกเลขทะเบียน
หนังสือส่ง 

1 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

8 ผู้ช่วยเลขานุการ  1. ผู้ช่วยเลขานุการสแกนหนังสือ
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งผ่าน
ระบบเอกสารราชการ                
(e-Document) ไปยัง
คณะกรรมการภายใน/บุคคลที่
เกี่ยวข้องภายใน 
2. สแกนหนังสือเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

5 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ระบบเอกสารราชการ 
(e-Document) 
4. ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส์
(e-mail) 

9 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการรับเรื่องจากส่วนงาน
ต่าง ๆ ของคณะที่จะน าเสนอวาระ
เข้าที่ประชุมเสนอต่อประธาน
กรรมการเพื่อพิจารณาน าวาระเข้าที่
ประชุม 

5 นาที 1. วาระการประชุม 

10 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าระเบยีบวาระ
การประชุม โดยน าวาระการประชมุ
ที่ผ่านการพิจารณาจากประธาน
กรรมการมาจดัท าระเบียบวาระการ
ประชุม 

2 ชม. 1. ระเบียบวาระการ
ประชุม 

11 ผู้ช่วยเลขานุการ  1. ผู้ช่วยเลขานุการประสานแม่บา้น
ท าความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของห้อง
ประชุมและจัดเตรยีมอุปกรณ์อาหาร
ว่าง 
2. ประสานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดูแล
ระบบเครื่องเสียง จอแสดงภาพ และ
เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม 
3. จัดเตรยีมเบีย้ประชุม (กรณี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ) 
4. จัดเตรยีมเครื่องเขียน และเครือ่ง
บันทึกเสียงให้มีความพร้อมใช้งาน 

15 นาที 1. ระเบียบวาระการ
ประชุม 
 

      

ส่งไปยังคณะกรรมการ/
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1 

รับเรื่องที่น าเสนอวาระ
เข้าที่ประชุม 

จัดท าระเบียบ
วาระการประชุม 

เตรียมความพร้อมก่อน
การประชุม 

2 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

12 คณะกรรมการ
และผูเ้กี่ยวข้อง 

 1. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 
2. ประธานกล่าวเปดิประชุมและ
ด าเนินการตามระเบยีบวาระการ
ประชุม 
3. ผู้ช่วยเลขานุการติดตาม
คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องที่ยังไมม่า
เข้าร่วมประชุม 
4. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่
พิจารณาและร่วมสรุปมติที่ประชุม 
5. เลขานุการใช้เครื่องบันทึกเสียง
ตั้งแต่เริม่ประชุมจนสิ้นสุดการ
ประชุม จดบันทึกรายละเอียดการ
ประชุม ประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
จากคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

4 ชม. 1. ระเบียบวาระการ
ประชุม 
2. เครื่องบันทึกเสียง 
 

13 ผู้ช่วยเลขานุการ  1. ผู้ช่วยเลขานุการจัดท ารายงาน
การประชุม โดยการฟังถอดเทป
บันทึกจากการประชุม 
2. เสนอเลขานกุารพิจารณาลงนาม 
 

4 ชม. 1. รายงานการประชุม 
2. เทปบันทึกการประชุม 

14 ผู้ช่วยเลขานุการ  1. คณะกรรมการรับรองรายงานการ
ประชุม (หากมีปรับแก้ไข ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ และแจ้ง
คณะกรรมการให้พิจารณารับรองอีก
ครั้ง) 

10 นาที 1. รายงานการประชุม 
2. แบบตอบรับการรับรอง
รายงานการประชุม 

15 เลขานุการ  1. เลขานุการด าเนินการตัดมติการ
ประชุม 
2. จัดท าบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
3. ลงทะเบียนหนังสือส่ง 

3 นาที 1. มติการประชุม 
2. บันทึกข้อความ 
3. ทะเบียนหนังสือส่ง 

16 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการส่งมติแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละมตดิ าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2 นาท ี 1. มติการประชุม 
2. บันทึกข้อความ 

17      

 

เข้าร่วมประชุม 

จบการท างาน 

2 

จัดท ารายงานการประชุม 

ส่งรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการรับรองรายงานการ

ประชุม 

ตัดมติการประชุม 

ส่งมติแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง 



 

มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure : SOP) 
การจัดท าและส่งหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
11/2564 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย : นางสาวเสาวลักษณ ์เขมะศิริ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ แก้ไขครั้งท่ี : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
3. เพ่ือให้บุคลากรและคณาจารย์เข้าใจกระบวนการท างานการจัดท าและส่งหนังสือราชการพร้อมทั้งปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของข้อผิดพลาดในการจัดท าและส่งหนังสือราชการ (ไม่เกินร้อยละ 3) 

ขอบเขตงำน : วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการส่งหนังสือทั้งหนังสือภายนอก หนังสือภายใน ค าสั่งและประกาศ 

โดยเริ่มตั้งแต่การรับค าสั่งการจากคณบดี/ความประสงค์ของบุคลากรของคณะ การร่าง/พิมพ์หนังสือ เสนอ

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม ออกเลขหนังสือส่งไปยังหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลลง

ฐานข้อมูล Excel 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

- ระบบเอกสำรรำชกำร (e-Document) หรือ ระบบ ในกำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ หมายถึง 

ระบบการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ หนังสือราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- หนังสือภำยนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ

ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชาการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชาการหรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 

- หนังสือภำยใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ ภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายใน

กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึก ข้อความ (การใช้หนังสือภายใน ส่วนราชการมัก

นิยมใช้เฉพาะเรื่องที่ติดต่อภายในกรมเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ หากมีหนังสือไปต่างกรมแม้อยู่ในกระทรวง

เดียวกันมักนิยมใช้หนังสือราชการ ภายนอก) 

- ค ำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ และให้

จัดท าตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ ค าสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มี

อ านาจที่ออกค าสั่ง ที่ ให้ลงเลขท่ีที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับ

เลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกค าสั่ง ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึง

อ านาจที่ให้ออกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ 

ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธสักราชที่ออกค าสั่ง ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็ม

ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง 

- ประกำศ คือ ข้อความที่ทางราชการประกาศ หรือชี้แจ้งให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตรา
ครุฑ จัดท าตามแบบท้ายระเบียบข้อ 7 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure : SOP) 
การจัดท าและส่งหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
11/2564 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย : นางสาวเสาวลักษณ ์เขมะศิริ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ แก้ไขครั้งท่ี : 

(ถ้ามี) 

 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี : พิจารณาลงนามหนังสือราชการ 
หัวหน้ำส ำนักงำน : พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามตรวจทานหนังสือราชการและเสนอคณบดี 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา จัดท าหนังสือราชการ เสนอหัวหน้าส านักงาน ออก
เลขทะเบียนหนังสือส่ง จัดเก็บส าเนาคู่ฉบับและจัดส่งหนังสือราชการ 

เอกสำรอ้ำงอิง : - ทะเบียนหนังสือส่ง 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  

แบบฟอร์มที่ใช้ : - ทะเบียนหนังสือส่ง 
- หนังสือภายนอก 
- หนังสือภายใน 
- ค าสั่ง 
- ประกาศ 

เอกสำรบันทึก : 
 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือราชการ แผนกสารบรรณ ห้องจัดเก็บเอกสาร 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 

 
 

  



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับ 
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 
ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
 

  
 

 
 

  
 

2 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ทั่วไป 

 - รับหนังสือขอความ
อนุเคราะหจ์ากสาขาวิชา/ 
ค าสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 

5 นาท ี หนังสือบันทึกข้อความ 
 

 
 

3 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ทั่วไป 

 - จัดพิมพ์หนังสือราชการ
ประเภทต่าง ๆ จ านวน 2 ฉบับ 
(ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนาคู่ฉบับ 
1 ฉบับ)  
- ตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามค าสั่งการ / 
ตามความประสงค ์

10 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ค าสั่ง 
4. ประกาศ 

4 หัวหน้า 
ส านักงาน
คณบด ี

 
 
 

- ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของหนังสือ และ
เอกสารแนบ 
- กรณีหนังสือครบถ้วนถูกต้อง 
หัวหน้าส านักงานคณบดลีง
นามตรวจทาน 
- กรณีหนังสือไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ประสานส่งคืน
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ด าเนินการแกไ้ข 

5 นาท ี 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ค าสั่ง 
4. ประกาศ 

5 หัวหน้า 
ส านักงาน
คณบด ี

 หัวหน้าส านักงานคณบดีเสนอ
หนังสือต่อคณบดีเพื่อพิจารณา
ลงนาม 

5 นาท ี 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ค าสั่ง 
4. ประกาศ 

6 คณบด ี
 

 
 
 
 

- คณบดีพิจารณาลงนาม 
- กรณีไม่ลงนาม ประสานส่งคืน

หัวหน้าส านักงาน 
 

5 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ค าสั่ง 
4. ประกาศ 

      

ผู้บังคับบัญชาสั่งการ/

สาขาวิชาแจ้งความประสงค ์

ร่าง/พิมพ์           

บันทึกข้อความ หนังสือ

ภายนอก ค าสั่ง ประกาศ 

พิจารณาตรวจทานและ

ลงนามตรวจทาน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เสนอหนังสือต่อ

คณบด ี

เริ่มต้น 

ลงนาม 

ไม่ลงนาม 

 พิจารณาลงนาม 
 

1 



ล ำดับ 
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 
ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

7 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ทั่วไป 

 - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ออกเลขหนังสือท้ัง 2 ฉบับ 
และเก็บเอกสารส าเนาคู่ฉบับไว้
เป็นหลักฐาน 
- กรณีหนังสือท่ีมีความต้องการ
เร่งด่วน  ให้ประทับตราระดับ
ความเร็วด้วยหมึกสีแดงและ
ด าเนินการจัดส่งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทันที      
- กรณีหนังสือของฝ่ายต่าง ๆ 
เมื่อเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ออกเลขเสร็จเรียบร้อยให้น า
ฉบับจริงส่งคืนฝา่ยเพื่อส าเนา
และจัดเก็บเอกสารไว้ท่ีฝ่าย
งานต่าง ๆ และน าตัวจริงส่งไป
ยังหน่วยงานท่ีเกี่ยว 

5 นาที 
 
 

1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ค าสั่ง 
4. ประกาศ 
5. เล่มทะเบยีนหนังสือส่ง
ภายใน / ภายนอก /  ค าสั่ง / 
ประกาศ 

8 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ทั่วไป 

 - จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงาน 
/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยสามารถ
สแกนเอกสารและส่งผา่นระบบ
เอกสารราชการ (e-
document) / ส่งเอกสารฉบับ
จริงได ้

10 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ค าสั่ง 
4. ประกาศ 
5. ระบบเอกสารราชการ      
(e-document) 

9      

 

 

ออกเลขหนังสือ 

 

ส่งหนังสือให้หน่วยงาน/
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

จบการท างาน 

1 



 
มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรับหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
12/2564 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย : นางสาวเสาวลักษณ ์เขมะศิริ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ แก้ไขครั้งท่ี : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

3. เพ่ือให้บุคลากรและคณาจารย์เข้าใจกระบวนการท างานการรับหนังสือราชการและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับหนังสือราชการ (ไม่เกินร้อยละ 5) 

ขอบเขตงำน : วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการรับหนังสือ ทั้งหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน ตั้งแต่ข้ันตอนการ
เปิดระบบเอกสารราชการ (e-Document)/(Paper) การลงทะเบียนรับหนังสือ การเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
การส่งหนังสือให้กับส่วนงาน/บุคลากรที่เก่ียวข้อง และบันทึกค าสั่งการลงฐานข้อมูล Excel 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

- ระบบเอกสำรรำชกำร (e-Document) หรือ ระบบ ในกำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ หมายถึง 
ระบบการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ หนังสือราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- หนังสือรำชกำร หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ เช่น หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการมีไป
ถึงส่วนราชการ เป็นต้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี : พิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบ/สั่งการ 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี : พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกค าเสนอหนังสือเสนอต่อคณบดี 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาความส าคัญและความเร่งด่วนของเอกสาร 
ลงทะเบียนหนังสือรับและเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดี ปฏิบัติตามค าสั่งการ บันทึกค าสั่งการลงในทะเบียน
หนังสือรับและจัดเก็บเอกสาร 

เอกสำรอ้ำงอิง : - ฐานข้อมูล Excel โดยจัดท าตามรูปแบบทะเบียนหนังสือรับ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

แบบฟอร์มที่ใช้ : ทะเบียนหนังสือรับ 

เอกสำรบันทึก : 
 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 
ห้องจัดเก็บเอกสาร 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

 
 

 
  



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1      

2 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ทั่วไป 

   - รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก/
ภายใน และจากระบบเอกสาร
ราชการ (e-Document) 
- จัดล าดับความส าคัญ (ช้ันความเร็ว 
ช้ันความลับ) 
- กรณีเอกสารด่วน แจ้งและส าเนา
เอกสารใหผู้้เกี่ยวข้องโดยตรงทราบ
และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
- พิมพ์หนังสือต้นเรื่องจากระบบ
เอกสารราชการ (e-Document) 

2 นาที 1. หนังสือต่าง ๆ 
2. ระบบเอกสารราชการ 
(e-Document) 

3 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ทั่วไป 

 - ลงทะเบียนรับหนังสือ 
โดยแยกเป็นทะเบียนหนังสือรับ
ภายใน ทะเบียนหนังสือรับภายนอก 
 

3 นาท ี 1. ทะเบียนบันทึกรับ
ภายใน 
2. ทะเบียนหนังสือรับ
ภายนอก 
3. ระบบเอกสารราชการ
(e-Document) 

4 หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด ี

 - ตรวจสอบความถูกต้อครบถ้วนของ
หนังสือ และเอกสารแนบ 
- กรณีหนังสือครบถ้วนถูกต้อง 
บันทึกค าเสนอหนังสือราชการเสนอ
ต่อคณบดเีพื่อพิจารณาสั่งการ 
- กรณีหนังสือไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ประสานส่งคืนเจา้หน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไปด าเนินการแก้ไข 

5 นาที 1. หนังสือต่าง ๆ 
2. ระบบเอกสารราชการ 
(e-Document) 

5 หัวหน้า
ส านักงาน 

 หัวหน้าส านักงานเสนอหนังสือต่อ
คณบด ี

2 นาที 1. หนังสือต่าง ๆ 
2. ระบบเอกสารราชการ 
(e-Document) 

6 คณบด ี  - พิจารณาสั่งการ/ลงนาม 
- ส่งหนังสือกลับมายังหัวหน้า
ส านักงาน เพื่อด าเนินงานตามค าสัง่
การต่อไป 
- กรณีคณบดีไม่เห็นชอบประสาน
หัวหน้าส านักงานเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่
บริหารงานท่ัวไปด าเนินการแก้ไข
หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5 นาท ี 1. หนังสือต่าง ๆ 
2. ระบบเอกสารราชการ 
(e-Document) 

      

1 

ตรวจสอบความถูกต้องและ
บันทึกค าเสนอหนังสือ 

ไมถ่กูตอ้ง 

ถกูตอ้ง 

เสนอหนังสือต่อคณบด ี

เริ่มต้น 

รับหนังสือ ตรวจสอบ 
คัดแยก และจัดล าดับ

ความส าคญั 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 

 พิจารณาสั่งการ/

ลงนาม 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

7 หัวหน้า
ส านักงาน 

 หัวหน้าส านักงานส่งหนังสือคืน
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อ
ด าเนินการตามค าสั่งการต่อไป 

2 นาที 1. หนังสือต่าง ๆ 
2. ระบบเอกสารราชการ 
(e-Document) 

8 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ทั่วไป 

  ส่งเรื่องให้หน่วยงาน/บุคคลที่
เกี่ยวข้องตามค าสั่งการ  
 
 
 
 

2 นาท ี 1. หนังสือต่าง ๆ 
2. ระบบเอกสารราชการ 
(e-Document) 

9 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ทั่วไป 

 บันทึกค าสั่งการ ลงในทะเบยีน
หนังสือรับภายใน/รับภายนอก 

3 นาที หนังสือต่าง ๆ 
 

10 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน

ทั่วไป 

 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกประเภท
เอกสาร 
 

2 นาท ี หนังสือต่าง ๆ 
 

11      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

จบการท างาน 

ส่งหนังสือคืนเจ้าหนา้ที่
บริหารงานท่ัวไป 

 

ส่งเรื่องให้หน่วยงาน / 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกค าสั่งการ 

 

จัดเก็บเอกสาร 



 
มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
13/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย : นางสาวเสาวลักษณ ์เขมะศิริ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์  

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  
3. เพ่ือให้บุคลากรและคณาจารย์เข้าใจกระบวนการท างานการประชุมและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการประชุม (ไม่เกินร้อยละ 2 /การประชุม 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการก าหนดการประชุม และก าหนดวันเสนอวาระการประชุม การสร้าง
ห้องประชุมออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าหนังสือเชิญประชุมส่งไปยังคณะกรรมการ/บุคคลที่เก่ียวข้อง รับ
เรื่องที่น าเสนอวาระเข้าที่ประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม เตรียมความพร้อมก่อนการประชุม เข้าร่วม
ประชุม จัดท ารายงานการประชุม เสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีและคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ
รายงานการประชุมเพื่อรับรองต่อที่ประชุมครั้งถัดไป และแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

- ระเบียบวำระกำรประชุม คือ ล าดับรายการที่ก าหนดไว้เสนอท่ีประชุม บางหน่วยงานใช้ค าว่า วาระ 
- รำยงำนกำรประชุม คือ รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ หรือ การบันทึกความ
คิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ประธำนกรรมกำร : เสนอวาระการประชุม พิจารณาอนุมัติวาระเข้าที่ประชุม น าเสนอวาระการประชุม และ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ  
กรรมกำร : เสนอวาระการประชุม และน าเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งร่วมพิจารณาวาระการประชุม  
ฝ่ำยเลขำนุกำร : จัดท าวาระการประชุม จดมติรายละเอียดการประชุมและสรุปรายงานการประชุม แจ้งมติที่
ประชุมต่อผู้เกี่ยวข้อง หลังจากท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. หนังสือเชิญประชุม 
2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม 
4. แบบส่งเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม 

เอกสำรบันทึก : 
 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
เอกสารการประชุม เลขานุการ ห้องจัดเก็บเอกสาร 10 ปี เรียงตามวันที่ 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

1      

2 คณะกรรมการ  คณะกรรมการก าหนดแผนวัน
ประชุมประจ าป ี
 
 
 

10 นาที 1. ปฏิทินการประชุม
ประจ าป ี

3 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการสรา้งห้องประชุม
ออนไลน์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Zoom Application 
 

2 นาที 1. Zoom Application 

4 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าหนังสือเชิญ
ประชุม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 
1.กรณเีชิญบุคลากรภายใน ใช้แบบ
บันทึกข้อความ 
2. กรณีเชิญบุคลากรภายนอก ใช้
แบบหนังสือภายนอก  

10 นาที 1. บันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 

5 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการเสนอหนังสือเชิญ
ประชุมต่อเลขานุการ 

2 นาที 1. บันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 

6 เลขานุการ  1. เลขานุการตรวจสอบรูปแบบและ
รายละเอียดตา่ง ๆ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรับมนตรีวา่ด้วยงานสาร
บรรณ 
2. ลงนามหนังสือท้ัง 2 ฉบับ 
3. กรณไีมล่งนาม ประสานส่งคืน
ผู้ช่วยเลขานุการเพื่อแก้ไข 

5 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 

    
 

  

เริ่มต้น 

สร้างห้องประชุม

ออนไลน์ผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

จัดท าหนังสือเชิญประชุม 

เสนอเลขานุการ 

 
ตรวจสอบ

ความถูกต้องและ

พิจารณาลงนาม 

 

ไมล่งนาม 

ลงนาม 

ก าหนดการประชุมและก าหนด

วันเสนอวาระการประชุม 

1 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

      

7 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการออกเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง 
 

2 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ทะเบียนส่งหนังสือ
ภายใน 
4. ทะเบียนส่งหนังสือ
ภายนอก 

8 ผู้ช่วยเลขานุการ  1. ผู้ช่วยเลขานุการสแกนหนังสือ
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งผ่าน
ระบบเอกสารราชการ                
(e-Document) ไปยัง
คณะกรรมการภายใน/บุคคลที่
เกี่ยวข้องภายใน 
2. สแกนหนังสือเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยัง
ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 

5 นาที 1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือภายนอก 
3. ระบบเอกสารราชการ 
(e-Document) 
4. ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) 

9 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการรับเรื่องจากส่วนงาน
ต่าง ๆ ของคณะที่จะน าเสนอวาระ
เข้าที่ประชุมเสนอต่อประธาน
กรรมการเพื่อพิจารณาน าวาระเข้าที่
ประชุม 

5 นาที 1. วาระการประชุม 

10 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าระเบียบวาระ
การประชุม โดยน าวาระการประชุม
ที่ผ่านการพจิารณาจากประธาน
กรรมการมาจดัท าระเบยีบวาระการ
ประชุม 

2 ชม. 1. ระเบยีบวาระการ
ประชุม 

      

ออกเลขทะเบยีน

หนังสือส่ง 

ส่งไปยังคณะกรรมการ/

บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

1 

รับเรื่องที่น าเสนอวาระ

เข้าที่ประชุม 

จัดท าระเบียบ

วาระการประชุม 

2 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

      

11 ผู้ช่วยเลขานุการ  1. ผู้ช่วยเลขานุการเปิดห้องประชุม
ออนไลน์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Zoom Application ก่อนเวลา
ประชุม 30 นาท ี
2. เตรยีมไฟลร์ะเบียบวาระและ
เอกสารแนบวาระการประชุม 

30 นาที 1. ระเบยีบวาระการ
ประชุม 
 

12 คณะกรรมการ
และผู้เกี่ยวข้อง 

 1. คณะกรรมการ/ผูเ้กี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 
2. ผู้ช่วยเลขานุการบันทึกวดีีโอการ
ประชุม และแชรห์น้าจอระเบียบ
วาระและเอกสารแนบวาระการ
ประชุมในระบบประชุมออนไลน์
อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application 
3. ประธานกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม 
4. ผู้ช่วยเลขานุการติดตาม
คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องที่ยังไมม่า
เข้าร่วมประชุม 
5. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่
พิจารณาและร่วมสรุปมติที่ประชุม 
5. ผู้ช่วยเลขานุการและเลขานุการ
จดบันทึกรายละเอียดการประชุม 
ประเด็นข้อเสนอแนะตา่ง ๆ จาก
คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
6. เลขานุการโอนค่าเบี้ยการประชุม
ผ่านบญัชีธนาคารหลังจบการประชุม 

4 ชม. 1. ระเบยีบวาระการ
ประชุม 
2. บันทึกวีดีโอการประชุม
ผ่าน Zoom Application 
3. สลีปการโอนเงินค่าเบีย้
ประชุม 
 

      

เข้าร่วมประชุม 

เตรยีมความพร้อมก่อน

การประชุม 

2 

3 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

      

13 ผู้ช่วยเลขานุการ  1. ผู้ช่วยเลขานุการจดัท ารายงาน
การประชุม จากการจดบันทึก
รายละเอียดและการดูบันทึกวดีีโอ
การประชุม 
2. เสนอเลขานุการพิจารณาลงนาม 

4 ชม. 1. รายงานการประชุม 
2. บันทึกวีดีโอการประชุม
ผ่าน Zoom Application 

14 ผู้ช่วยเลขานุการ  1. คณะกรรมการรับรองรายงานการ
ประชุม (หากมีปรับแก้ไข ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ และแจ้ง
คณะกรรมการให้พิจารณารับรองอีก
ครั้ง) 

10 นาที 1. รายงานการประชุม 
2. แบบตอบรับการรับรอง
รายงานการประชุม 

15 เลขานุการ  1. เลขานุการด าเนินการตัดมติการ
ประชุม 
2. จัดท าบันทึกแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง 
3. ลงทะเบียนหนังสือส่ง 

3 นาที 1. มติการประชุม 
2. บันทึกข้อความ 
3. ทะเบียนหนังสือส่ง 

16 ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการส่งมติแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องในแตล่ะมตดิ าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2 นาท ี 1. มติการประชุม 
2. บันทึกข้อความ 

17      

 

จบการท างาน 

ส่งรายงานการประชุมให้

คณะกรรมการรับรองรายงานการ

ประชุม 

ตัดมติการประชุม 

ส่งมติแจ้งผู้เกีย่วข้อง 

จัดท ารายงานการประชุม 

3 



 

รายงานประเมินตนเอง ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2563 
 

แผนกบริการวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

 

ชื่อ : นางสาวสายรัก สารมาศ   
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป  
คุณวุฒิ : บช.บ.(วิทยาการจัดการ)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Emai :sairak_sa@rmutto.ac.th 
โทร 1335 

 

ชื่อ : น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศ   
ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  
คุณวุฒิ : กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)  
           มหาวิทยาลัยบูรพา  
Emai :kanokrat_be@rmutto.ac.th 
โทร 1334 

 

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ           

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการดําเนินงานด้านประสานงานทะเบียน งานรับ สมัครนักศึกษา งาน
ประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรของหน่วยงานให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การให้บริการข้อมูลด้าน
สนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริม และสนับสนุนงานการเรียนการ
สอนของหน่วยงาน ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และบริการ วิชาการที่ตอบสนองและเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน อุตสาหกรรม และประเทศชาติที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม อย่าง
ยั่งยืน จัดทําแผนพัฒนาของหน่วยงานและแผนการจัดหารายได้ ของหน่วยงาน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง
กําหนดนโยบายในการบริหารงานและการดําเนินงานที่ เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางใน การยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน          

 แผนกบริการวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มีมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. การจัดตารางเรียน/ตารางสอน 
 2. การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา 
 3. งานใบคําร้อง 

4. การรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก 
5. การจัดตารางสอบประจําภาค 
6.การดําเนินโครงการบริการวิชาการ 

  



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดตารางเรียน/ตารางสอน 

 
รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-9/2564 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย : นางสาวสายรัก สารมาศ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหม
สมบูรณ์ 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
 

 

วัตถุประสงค์ : 
 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อลดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : 
 

1. รายวิชาที่เปิดให้การลงทะเบียนเป็นตามแผนการศึกษา ร้อยละ 80 
 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การส ารวจข้อมูลของรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียน รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
กลุ่มเรียน การด าเนินการจัดตารางเรียน-ตารางสอน การตรวจสอบความถูกต้อง และการแก้ไขข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาของ
ผู้ปฏิบัติงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
 

 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

 

ตำรำงสอน หมายถึง ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสอนส าหรับอาจารย์ให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา และภาคเรียนนั้นๆ 
ว่าสอนวันใด เวลาใด  
ตำรำงเรียน หมายถึง ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนส าหรับนักศึกษาในปีการศึกษา และภาค เรียน นั้นๆ ว่าเรียนวัน
ใด เวลาใด เรียนวิชาใด  
อำจำรย์ หมายถึง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรืออาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช มงคลตะวันออก ที่มีรายวิชา
รับผิดชอบจัดสอนให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
รำยวิชำ หมายถึง รายวิชาที่อยู่ในแผนการศึกษาปกติของหลักสูตรต่างๆ 
 เวลาเรียน หมายถึง วันจันทร์-ศุกร์หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 
 

 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

 

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ : ลงนามหนังสือ บันทึกข้อความ 
งานสารบรรณคณะ : รับหนังสือท่ีลงนามแล้วลงทะเบียนหนังสือ 
เจ้าหน้าที่วิชาการคณะ : ส ารวจจ านวนนักศึกษา / รายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการศึกษาไปยังหัวหน้าสาขา รวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้องของตารางเรียนแต่ละสาขาวิชาว่าตรงตามแผนเล่ม มคอ.2 หรือไม่ เพื่อน าส่ง สวท. จัดท าคู่มือในการ
ลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนตารางการใช้ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียนในระบบ Vision Net พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลตารางเรียน กลุ่มเรียน และอาจารย์ผู้สอน  
ท าหนังสือแจ้งเวียนแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ทางระบบรับส่งเอกสาร e-management และติดประกาศแจ้งข่าวศึกษาทราบ 
  
 



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดตารางเรียน/ตารางสอน 

 
รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-9/2564 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย : นางสาวสายรัก สารมาศ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหม
สมบูรณ์ 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
 

 

เอกสำรอ้ำงอิง : 
 

1. เล่มหลักสูตร มคอ.2  
2. แผนการเรียนของหลักสูตร 
3. ปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 
 
 
 
 

 

1. แบบส ารวจรายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา  
2.  ตารางเวลาเรียนจาก สวท. หมวดวิชาพื้นฐาน  
3. ตารางการใช้ห้องเรียนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา/กลุ่มเรียน 
4. ตารางเรียนตารางสอนประจ าภาคการศึกษา 
5.แบบฟอร์มการเปิดรายวิชา ระบบ Vision net 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ตารางเรียนตารางสอน แผนกวิชาการและ

วิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
5 ปี เรียงตามภาคการศึกษา 

แบบส ารวจรายวิชาท่ีเปิดสอน 
 

แผนกวิชาการและ
วิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5 ปี เรียงตามภาคการศึกษา 

แบบฟอร์มการเปิดรายวิชา 
ระบบ Vision net 

แผนกวิชาการและ
วิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5 ปี เรียงตามภาคการศึกษา 

ตารางการใช้ห้องเรียน แผนกวิชาการและ
วิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5 ปี เรียงตามภาคการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด
งำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1   
 
 

   

2 
 

 

เจ้าหน้าที่ 
วิชาการคณะฯ 

 

 
 
 
 

 
 

 

- ส่งแบบส ารวจรายวิชาที่
เปิด สอนตามแผนการ
ศึกษาไปยัง หัวหน้า
สาขาวิชา 

 

3 วัน 
 

- แบบฟอร์มส ารวจ     
รายวิชาที่เปิดสอน 

3 
 

 

เจ้าหน้าที่ 
วิชาการคณะฯ 

 

 
 
 
 
 
 

 

- จัดส่งแผนการเรียน/
รายวิชาที่ ได้จากการ
ส ารวจรายวิชาของ 
สาขาวิชาให้ สวท. เพ่ือ
จัดท า ตารางเรียน
ตารางสอน 

 

1 วัน 
 

- แบบส ารวจ  
รายวิชาเปิดสอน  
- ตารางเรียน
ตารางสอน ประจ า
ภาคการศึกษา 

4 
 

 

 

เจ้าหน้าที่ 
วิชาการคณะฯ 

  
 

 

- เจ้าหน้าที่วิชาการคณะรับ
ข้อมูล ตารางเวลาเรียน
จาก สวท. หมวด 

  วิชาพ้ืนฐาน 

 

1 วัน 
 

- ตารางเวลาเรียน
จาก สวท. หมวด
วิชาพ้ืนฐาน 

5  

คณะกรรมการ
จัดตารางสอน
ของคณะฯ 

 
            
 
 
 

 

- คณะกรรมการจัด
ตารางสอน ของคณะลง
ตารางเวลาเรียนจาก สวท. 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

 

2 วัน 
 

- ตารางเวลาเรียน
จาก สวท. หมวด
วิชาพ้ืนฐาน 

   
 
 
          
   
 

   

เริ่มต้น 

ส ารวจรายวิชาของหลักสูตร 

ที่เปิดสอน 

รับข้อมูลตารางเวลาเรียน 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

1 

ส่งแผนการเรียน / รายวิชาที่จะ

เปิดสอน หมวดวิชาพ้ืนฐานให้ 

สวท.เพื่อลงตารางเวลา* 

ลงตารางใช้ห้องเรียน อาจารย์

ผู้สอน กลุ่มเรียน 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด
งำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 
                            
 

 
 
 

  

6  
เจ้าหน้าที่ 

วิชาการคณะฯ 

 
 
 
 
 

 
- เจ้าหน้าที่วชิาการคณะท า

บันทึก เพื่อขอส่งตารางสอน
หมวดวิชาพืน้ฐานกลับไปให้ 
สวท. เพื่อด าเนินการต่อ  

 
1 วัน 

 
- บันทึกขอส่ง 
ตารางสอนกลับไปให้ 
สวท. ด าเนนิการต่อ 

7  
สวท. 

 

 
 
 
 

 
- เจ้าหน้าที่สง่เอกสารคณะ 

จัดส่งเอกสารตามหน่วยงาน 
 
 

 
10.00 น. 

และ 15.00 
น. 

 
- หนังสือจากภายใน    
และภายนอก 
- เอกสารแนบ (ถ้ามี) 

8 สวท.  
 
 
 
 
 

 

 

- สวท.ส่งตารางสอนหมวด
วิชาพ้ืนฐานกลับมายังคณะ
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ 

 

3 วัน 
 

- เอกสารข้อมูล
ตารางสอนหมวด
วิชาพ้ืนฐาน 

9 เจ้าหน้าที่ 
วิชาการคณะ 

/อาจารย์
คณะฯ 

 

 

                                  ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

                                               ถูกต้อง 

 

- เจ้าหน้าที่วิชาการคณะรับ
เอกสารตารางสอนจาก สวท.  
  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง       
ของข้อมูล ระบบ Vision 
Net 

 

2 วัน 

 

- เอกสารข้อมูล
ตารางสอน 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

   

1 

ส่งตารางสอนกลับมาให้ สวท. 

สวท. ลงทะเบียนตารางสอน

หมวดวิชาพ้ืนฐานในระบบ 

vision Net 

สวท. ส่งตารางสอนหมวดวิชา

พ้ืนฐานกลับมาที่คณะฯ  

ตรวจสอบความ 

ถูกต้องของข้อมูล

ตารางสอนใน

ระบบ vision Net

  

  

 

 

 

 

  

 

 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด
งำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 
 

   

10 เจ้าหน้าที่
วิชาการคณะฯ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

- จนท.วิชาการคณะฯ ส่ง
ตารางสอนที่ลงหมวดวิชา
พ้ืนฐานแล้วให้สาขาวิชาลง
รายวิชาของสาขาฯ 

 

3 วัน 
 

- เอกสารตารางสอน
หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

11 สาขาวิชา/
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

 

- สาขาวิชาลงตารางสอน  
รายวิชาสาขาวิชา ก่อน
ส่งกลับมายังคณะฯ เพ่ือลง
ข้อมูลในระบบ Vision Net 

 

3 วัน 

 

- เอกสารตารางสอน
รายวิชาพ้ืนฐาน 

12  

เจ้าหน้าที่
วิชาการคณะ 

 
 
 

 

- เจ้าหน้าที่วิชาการคณะฯ 
ลง ตารางการใช้ห้องเรียน
ของอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชา/กลุ่มเรียน  
ของสาขาวิชา 

 
 

 

1 วัน 

 

- ตารางการใช้ 
ห้องเรียนของ
อาจารย์ ผู้สอนในแต่
ละ รายวิชา/กลุ่ม
เรียน 

   
 
 
 

   

 
 
 

 
หมายเหตุ * ขั้นตอนล าดับที่ 3 Flow จะเชื่อมกับ Flow ของ สวท. ที่จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด                   
ตารางสอนกลางที่มีตัวแทนจากคณะ/วิทยาเขต ร่วมด้วย  

สิ้นสุด 

ส่งเอกสารตารางสอนให้สาขาวิชา

ด าเนินการลงวิชาในสาขาฯ 

สาขาวิชาการลงรายวิชาที่ 

เปิดสอนในสาขาวิชา 

ลงตารางใช้ห้องเรียนอาจารย์

ผู้สอน กลุ่มเรียนรายวิชาของสาขา

ในระบบ Vision Net 



 

มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

-----   

 
วันที่บงัคับใช ้

 มกราคม 
2564 

 
เขียนโดย: นางสาวสายรัก สารมาศ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ๋เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ ์

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับสถาน

ประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ขอบเขตงำน : ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับ 

การจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเพ่ือนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความ

เข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการอันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงานมากขึ้นอีกทั้ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับ

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา 

ค ำจ ำกัดควำม : 
 

สหกิจศึกษำ สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 
ท าใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณในการปฏิบัติงาน จึงท าใหนักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถาน
ประกอบการตองการมากที่สุด ความรวมมือระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอย างตอเนื่อง  
ในโครงการสหกิจศึกษาจะเปนกลไกส าคัญที่จะท าใหทุกฝายที่เกี่ยวของ เกิดผลประโยชนรวมกันสูงสุด 
สถำนประกอบกำร คือ สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจ าเป็นสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือ
เก็บสินค้าเป็นประจ า 
นักศึกษำ คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
เจำหนำที่สหกิจศึกษำ คือ เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปนผูรับผิดชอบในการประสานงาน
และอ านวยความสะดวกแกสถานประกอบการ อาจารย  และนักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษาในฝายตาง ๆ 
 



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 

-----   

 
วันที่บงัคับใช ้

 มกราคม 
2564 

 
เขียนโดย: นางสาวสายรัก สารมาศ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ๋เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ ์

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ : 
 

 

1. เจาหนาที่สหกิจศึกษา (Co-operative Coordinator) ที่สังกัดงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จะเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานและอ านวยความสะดวกแกสถานประกอบการ อาจารย  และ

นักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษาในฝายตาง ๆ 

2. เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาของคณะฯจัดท าหนังสือถึงสถานประกอบการเพ่ือขอความอนุเคราะห์สถาน

ประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา 

3. สถานประกอบการแจ้งผลการพิจาณารับนักศึกษาพร้อมส่งแบบตอบรับยินดีรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 

4. เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาของคณะฯ จัดท าหนังสือเพ่ือขอส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาจัดท าแผนเพื่อออกนิเทศสหกิจศึกษาในแต่ละสถานประกอบการ 

6. นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นพร้อมสถานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและสมุดบันทึก

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาจัดสัมมนาการน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษาที่นักศึกษาได้รับความรู้จาก

สถานประกอบการ 

8. งานหลักสูตรตรวจสอบข้อมูลจากแบบประเมินและสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ

ประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

เอกสารอ้างอิง : 1. ใบสมัครเข้าสหกิจศึกษา 

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3. แบบตอบรับรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 

4. หนังสือส่งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

5. แบบประเมินและสมุดบันทึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ใบสมัครเข้าสหกิจศึกษา 

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3. แบบตอบรับรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 

4. หนังสือส่งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

5. แบบประเมินและสมุดบันทึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1   
 
 
 

 
 
 

 

  

2 เจ้าหน้าท่ี 
สหกิจฯ คณะ 

 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีสหกิจคณะฯ 
จัดท าท าเนียบข้อมลูสถาน
ประกอบการ 
ที่นักศึกษาจะไปฝึกสหกิจฯ 

2 วัน - ช่ือและที่อยู่สถาน
ประกอบการต่าง ๆ  

3 เจ้าหน้าท่ี 
สหกิจฯ คณะ 

 
 
 
 

- 
 
 
 

- - 

4 เจ้าหน้าท่ี 
สหกิจฯ คณะ 

 
 
 
 

- รับสมัครนักศึกษาที่มีความ
ประสงค์จะไปสหกิจฯ 
(เป็นนักศึกษาช้ันปที่ 3 หรือ
ช้ันปที่ 4) 

ประกาศรับ
สมัคร 5-10 
วัน 

- แบบแจ้งรายละเอียด
การเข้าร่วมโครงการสหกจิ
ศึกษา (SCI Co 1) 

5 
 
 
 

สาขาวิชา  
 
 

 
 

 

- สาขาวิชาท าหนังสือแจ้งช่ือ
นักศึกษา พร้อมสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาจะเข้า
ปฏิบัติงานสหกจิฯ 

1 วัน - หนังสือสาขาวิชาขอ
ความอนุเคราะห์คณะฯ  
ท าหนังสือถึงสถาน
ประกอบการ 

6 เจ้าหน้าท่ี 
สหกิจฯ คณะ 

 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีคณะจัดท าหนังสือ
ถึงสถานประกอบการเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์รับนักศึกษา
ฝึกสหกิจฯ -พร้อมแนบแบบ
เสนองานสหกิจศึกษา 

5 นาที/เรื่อง - หนังสือภายนอก ขอ
ความอนุเคราะห์รับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

- แบบเสนองานสหกิจฯ 

7 สถาน
ประกอบการ 

 

รับ 

 
 
 

                                                   ไม่รับ  
                                    

 

                        1       กลับไปขั้นตอนที่ 6         

 

- สถานประกอบการพิจาณา
เรียบร้อยเเล้ว 

รับนักศึกษาพร้อมส่งแบบตอบ
รับนักศึกษาเข้าปฏิบตัิสหกิจ
ศึกษา 

 
 
 
 

 

5 วัน - สถานประกอบการส่ง
แบบตอบรับนักศึกษาเข้า
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

เริ่มต้น 

สาขาวชิาแจง้ช่ือนกัศกึษาผู้
ผา่นคณุสมบตัิสหกิจพรอ้ม 

ช่ือสถานประกออบการ 

จัดท าแผนสหกิจศึกษา 

จัดท าท าเนียบข้อมลู

สถานประกอบการ 

ส ารวจจ านวนนักศึกษาท่ีผ่าน

คุณสมบัติพร้อมฝึกสหกิจ 

จัดท าหนังสือถึงสถาน
ประกอบการ 

พิจารณารับ

นักศึกษา 



ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

8 เจ้าหน้าท่ี 
สหกิจฯ คณะ 

 
                                1      
 
 
 
 
                                             
     

- คณะส่งแบบตอบรับ
นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาที่
สถานประกอบการตอบรับ 

 

1 วัน - แบบตอบรับนักศึกษา
เข้าฝึกสหกิจศึกษาที่สถาน
จากสถานประกอบการ 

9 สาขา/อาจารย์
ที่ดูแลสหกิจ

ศึกษา 

 - จะจัดใหมีการฝกอบรบ
นักศึกษากอนออกปฏิบัติงาน
สหกิจฯ อย่างน้อยลวงหนา 1 

ภาคการศึกษา 

1 วัน  

10 เจ้าหน้าท่ี 
สหกิจฯ คณะ 

 

 - คณะท าหนังสือเพื่อขอส่ง
นักศึกษาไปยังสถาน
ประกอบการ 
 

5 นาที/ฉบับ - หนังสือส่งตัวนักศึกษาไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สถาน
ประกอบการ 
- แบบประเมินผล
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ 
- สมุดบันทึกการ
มอบหมายงานสหกิจฯ 

11 เจ้าหน้าท่ี 
สหกิจฯ คณะ 

 

 
 
 
 
 
 

-นักศึกษารับหนังสือส่งตัว 
สหกิจ พร้อมเล่มสมดุบันทึก
การมอบหมายงานสหกิจ 
-นักศึกษาเข้าปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ 

16 สัปดาห ์ - หนังสือส่งตัวนักศึกษาไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สถาน
ประกอบการ 
-แบบประเมินผลนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- สมุดบันทึกการ
มอบหมายงานสหกจิฯ 

12 เจ้าหน้าท่ี 
สหกิจฯ คณะ 

 

 
 
 
 
 

 

                         2 
 

 - เจ้าหน้าท่ีคณะฯ ท าหนังสือ
ถึงสถานประกอบการขอให้
อาจารย์นิเทศเข้านิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

5 นาที/ฉบับ - หนังสือภายนอกขอ
ความอนุเคราะห์เข้านเิทศ
นักศึกษาสหกิจฯ 
(อย่างน้อย 2 ครั้งระหว่าง 
นักศึกษาสหกิจ) 

แจ้งหลักสตูร/สาขาวิชา 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน

เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

นักศึกษาออกปฏิบัติสหกจิ 

ท าหนังสือขอเข้านิเทศนักศึกษา

สหกิจ 

จัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้า

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 



ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

13 สาขา/อาจารย์
นิเทศ 

         
                        2                       
          
 
 
 
 
 

- อาจารย์ที่ดูแลสหกิจศึกษา
จัดท าแผนเพื่อออกนิเทศสห
กิจศึกษาในแต่ละสถาน
ประกอบการ และออก
นิเทศสหกิจศึกษา 

2-3 ช่ัวโมง 
/สถาน
ประกอบการ 

- หนังสือขอความ
อนุเคราะหเ์ข้านิเทศ
นักศึกษาสหกิจฯ 

14 สถาน
ประกอบการ 

 

ไม่ผา่น 

                           
 
 
 

                                              ผา่น 

 
 
 

- นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา
เสร็จสิ้นพร้อมสถาน
ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและสมุด
บันทึกการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

 - ใบส่งตัวนักศึกษากลับ
สถานศึกษาพร้อมแบบ
ประเมิน 

15 อาจารย์
หลักสตูร 

 - จัดสัมมนาน าเสนอความรู้ที่
ได้รับจากสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 

 

 

16   

ไม่ผา่น 

 
 
 
 
 

                              ผ่าน 

 
                                

- งานหลักสูตรตรวจสอบ
ข้อมูลจากแบบประเมิน 

และสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

ที่สถานประกอบการประเมิน 
ผ่าน/ไมผ่่าน 

 - แบบประเมิน 

และสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

   
 
 
 
 

   

 

ประเมนิผลการ

ฝึกสหกจิโดยสถาน

ประกอบการ 

 

สิน้สดุ 

จัดกิจกรรมหลังการปฏิบตัิสหกจิ 

นิเทศนักศึกษาสหกิจ 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติสหกจิฯ 

โดยหลักสูตร 



มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานใบค าร้อง 

 
รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-8/2564 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย : นางสาวสายรัก สารมาศ 
ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ แก้ไขครั้งท่ี : 

(ถ้ามี) 

 

วัตถุประสงค์ : 
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้ทราบแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติในการยื่นใบค าร้องต่างๆ  
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใบค าร้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : 
 

เอกสารใบค าร้องด าเนินการทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 

 

ขอบเขตงำน : 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแตการขอรับใบค าร้อง แนวทางปฏิบัติ และระยะเวลาในการ
ด าเนินการ  

 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

 

ใบค าร้อง หมายถึง ค าขอที่ยื่นต่อฝ่ายวิชาการ เพ่ือให้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

เจ้าหน้าที่วิชาการคณะ : รับใบค าร้อง เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการเรียนการสอนที่นักศึกษามาส่งค าร้อง ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนในใบค าร้องของนักศึกษา เพ่ือด าเนินการเสนอใบค าร้องต่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ, 
คณบดีลงนาม แจ้งนักศึกษารับใบค าร้องคืน เพ่ือน าส่งต่องานทะเบียนเพื่อด าเนิสการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

เอกสำรอ้ำงอิง : 
 

1. แบบฟอร์มใบค าร้องเรื่องต่างๆ  
 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 
 

1. แบบฟอร์มใบค าร้องเรื่องต่างๆ  
 

 

เอกสำรบันทึก : 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แบบฟอร์มใบค าร้องเรื่อง

ต่างๆ 
แผนกวิชาการและ

วิจัย 
ส านักงานคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

5 ปี เรียงตาม วัน/เดือน/ปี/
ภาคการศึกษา 

 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1   
 
 
 

   

2 
 

นักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- นักศึกษารับใบค าร้องที่งาน 
ทะเบียนและกรอก
รายละเอียดลง ในใบค าร้อง
น ายื่นใบค าร้องยื่น อาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณาลงนาม 

 

5 วัน 
 

-ใบค าร้อง 

3 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
วิชาการ
คณะ 

  

                                                 ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
                                                   

                                        ถูกต้อง 
 

 

- นักศึกษายื่นใบค าร้อง 
ที่อาจารย์ทีป่รึกษา/หัวหน้า
สาขาลงนาม ส่งต่อแผนก
วิชาการคณะฯ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

1 วัน 
 

- ใบค าร้อง 

4 เจ้าหน้าที่ 
วิชาการ
คณะ 

 
 
            
 
 
 
                     

 

- ด าเนินการเสนอ ค าร้อง
ต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย และคณบดี 
เพ่ือลงนาม 

 

2 วัน 
 

- ใบค าร้อง 

5 เจ้าหน้าที ่
วิชาการ
คณะ 

 
 
          
   
 
 

 

- แจ้งนักศึกษารับใบค าร้อง
คืน เพ่ือน าไปยื่นต่องาน
ทะเบียนเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 

5 นาที 
 

-ใบค าร้อง 

   
 
 
 

 

   

เริ่มต้น 

รับเอกสารใบค าร้องต่างๆ  

จากนักศึกษา 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชการและ

วิจัย / คณบดีลงนาม 

 

รับใบค าร้องและยื่นเอกสารต่อ

งานทะเบียน 

 

สิ้นสุด 



 
มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก 

 
รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-7/2564 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
20 พ.ค.2564 

 
เขียนโดย : นางสาวสายรัก สารมาศ 
ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการยืนยันการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ที่เก่ียวข้องกับงานงานวิชาการ 
2. ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
3. เพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งหนังสือ และทันตามก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 5) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการรับ-ส่ง หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและวิจัย เพ่ือแจ้ง 
เวียนหนังสือ ติดตาม หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

หนังสือรำชกำร หมำยถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  
กำรรับหนังสือ หมำยถึง การรับหนังสือจากงานสารบรรณ  
กำรส่งหนังสือ หมำยถึง การส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ให้กับงานสารบรรณคณะเพ่ือออก
เลขที่หนังสือ และน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ : ลงนามหนังสือ บันทึกข้อความ 
งานสารบรรณคณะ : รับหนังสือที่ลงนามแล้วลงทะเบียนหนังสือ 
เจ้าหน้าที่วิชาการคณะ : รับหนังสือจากสารบรรณคณะ อ่านเนื้อหาของหนังสือบันทึกสั่งการจากคณบดี/รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการฯ จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพ่ือจัดท าหนังสือ บันทึกข้อความหนังสือ
ส่งเสนอคณบดีลงนาม 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. หนังสือภายใน 
2. หนังสือภายนอก 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. หนังสือภายใน 
2. หนังสือภายนอก 

 

เอกสำรบันทึก : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือภายใน แผนกวิชาการและ

วิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
5 ปี เรียงตามวัน/เดือน/ปี

ที่ออกหนังสือ 
 

หนังสือภายนอก 
 

แผนกวิชาการและ
วิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

5 ปี เรียงตามวัน/เดือน/ปี
ที่ออกหนังสือ 

 



1 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1   
 
 
 

   

2 
 

เจ้าหน้าที่ 
วิชาการ
คณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- ส่วนงานวิชาการรับเอกสาร 
จากหน่วยงานต่างๆสารบรรณ
คณะ 

 
5 นาที 

 
- หนังสือจากภายใน 
และภายนอก 

3 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ 
วิชาการ
คณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- อ่านเนื้อหาของหนังสือ 

บันทึกสั่งการจากรองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ จัดล าดับ
ความส าคัญและความ
เร่งด่วนของหนังสือ 

 
5 นาที 

 
- หนังสือจากภายใน 
และภายนอก 

4 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที ่
วิชาการ
คณะ 

  
 

 

- จัดท าหนังสือ บันทึก
ข้อความหนังสือส่งและ
จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้ม 

 
5 นาที 

 
- ส าเนาเอกสารแนบ 
– หนังสือภายนอก /    
ภายใน 

5 เจ้าหน้าที่ 
วิชาการ
คณะ 

 

                                                ไม่ผา่น 
            
 
 
                                                           

                                          ผ่าน 
                                     

 

- เสนอต่อ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/คณบด ีตรวจสอบ 
และลงนาม 

5-10 นาที 
หรือ 1 วัน 

 
- หนังสือจากภายใน 
และภายนอก 

  
 
 

 
 
 

   

เริ่มต้น 

รับเอกสารส่วนงานต่างๆ  

จากสารบรรณคณะฯ 

จัดล าดับความส าคัญและ

ความเร่งด่วนของหนังสือ 

ด าเนินการตามสั่ง 

เสนอคณบดี/

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ 



1 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 
          
                            
   
 

   

6 เจ้าหน้าที่
งานสาร
บรรณ
คณะ 

 
 
 
 
 
 

                                       

 
- งานสารบรรณคณะ  

รับหนังสือที่ลงนาม 
    แล้วลงทะเบียนหนังสือ 

 

5-10 นาที 
 

- หนังสือจากภายใน    
และภายนอก 

7  
เจ้าหน้าที่

ส่ง 
เอกสาร 

 

 
 
 

 
- เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคณะ 

จัดส่งเอกสารตามหน่วยงาน 
 
 
 
 

 

10.00 น. 
และ 

15.00 น. 

 

- หนังสือจากภายใน    
และภายนอก 
- เอกสารแนบ (ถ้ามี) 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ลงทะเบียนหนังสือส่ง 

ภายใน / ภายนอก 

สิ้นสุด 

จัดส่งหนังสือ 



มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดตารางสอบประจ าภาค 

 
รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-6/2564 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
20 พ.ค.2564 

 
เขียนโดย : นางสาวสายรัก สารมาศ 
ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ แก้ไขครั้งท่ี : 

(ถ้ามี) 

 

วัตถุประสงค์ : 
 

1. เพื่อให้การจัดตารางสอบมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดตารางสอบประจ าภาค 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : 
 

ร้อยละข้อผิดพลาดในจัดท าตารางสอบประจ าภาค (ไม่เกินร้อยละ 5) 
 

 

ขอบเขตงำน : 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบ ข้อมูลของรายวิชา การด าเนินการจัด ตารางสอบ 
การก้ไขข้อมูลเมื่อเกิดปัญหา ของผู้ปฏิบัติงานกับอาจารย์ผูสอนและนักศึกษา ซึ่งจะด าเนินการจัดตารางสอบเมื่อ
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรียน การสอนครบ 15 สัปดาห์เป็นประจ าทุกภาคการเรียนของปีการศึกษานั้น 
 

 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

 

ตารางสอบ หมายถึง ตารางที่ก าหนด วัน เวลา และห้องสอบ ส าหรับใหนักศึกษาเข้าสอบ ตามรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน 
 

 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

 

เจ้าหน้าที่วิชาการคณะ : จัดส่งแบบส ารวจรายวิชาที่จัดสอบในตารางส่วนกลาง ไปที่สาขาวิชา ประสานงานกับ
คณะกรรมการจัดท าตารางคณะกรรมการจัดท าตารางสอบเพ่ือนัดประชุมและจัดท าตารางสอบประจ าภาค 
รวบรวมข้อมูลตารางสอบส่งให้ สวท. ด าเนินการจัดพิมพ์ตารางสอบฉบับร่าง ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลรายวิชา
ที่จัดสอบตารางส่วนกลาง ตามแบบฟอร์มจัดกลุ่มรายวิชาสอบ ลงวัน เวลา ห้องสอบในการสอบประจ าภาค และ
ตารางอาจารย์คุมสอบรายบุคคล ในระบบ Vision Net ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายวิชา วัน เวลา 
ห้องสอบ และตารางคุมสอบอาจารย์รายบุคคล ท าหนังสือแจ้งเวียนอาจารย์/นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
และรายวิชาทับซ้อน หากมีรายวิชาทับซ้อนให้ นักศึกษาแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาเพ่ือฝ่ายวิชาการคณะฯ /กรรมการ
กลาง ด าเนินการแก้ไขตารางสอบ ท าหนังสือแจ้งเวียนและติดประกาศให้ อาจารย์ และนักศึกษาทราบ 
                   

 

เอกสำรอ้ำงอิง : 
 

1. แบบส ารวจรายวิชาสอบกลางภาคและปลายภาค 
2. ตารางสอบฉบับจริง 
 

  



มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดตารางสอบประจ าภาค 

 
รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-6/2564 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
20 พ.ค.2564 

 
เขียนโดย : นางสาวสายรัก สารมาศ 
ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ แก้ไขครั้งท่ี : 

(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบส ารวจรายวิชาสอบกลางภาคและปลายภาค 
2.  แบบฟอร์มจัดกลุ่มรายวิชาสอบ 
3. ตารางสอบ ฉบับร่าง 
4. ตารางสอบฉบับจริง 
 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ตารางสอบประจ าภาค แผนกวิชาการและ

วิจัย 
ส านักงานคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

5 ปี เรียงตามภาค
การศึกษา 

 
แบบส ารวจรายวิชาสอบ
กลางภาคและปลายภาค 

 

แผนกวิชาการและ
วิจัย 

ส านักงานคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

5 ปี เรียงตามภาค
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1   
 
 
 

   

2 
 

เจ้าหน้าที่ 
วิชาการ
คณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- ส่งแบบส ารวจรายวิชาที่จัด    

สอบในตารางส่วนกลาง 

 
1 วัน 

 
- แบบส ารวจ 
รายวิชาสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 

3 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ 
วิชาการ
คณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- งานวิชาการคณะจัดประชุม

จัดตารางสอบประจ าภาค  
- รวบรวมข้อมูลตารางสอบ

ส่งให้ สวท. ด าเนินการ
จัดพิมพ์ 

 
1 วัน 

 
- แบบฟอร์มจัดกลุ่ม 
รายวิชาสอบ 
 

4 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
วิชาการ
คณะ 

  

                                             ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

                                                ถูกต้อง 
 
 

 
- งานวิชาการตรวจสอบตาม 

แบบฟอร์มจัดกลุ่มรายวิชา 
สอบ  

 
1 วัน 

 
- ตารางสอบฉบับ
ร่าง 

   
 
            
 
 
                       
                  
 

 
 

  

เริ่มต้น 

ส่งแบบส ารวจรายวิชา 

ทีจ่ัดสอบตารางส่วนกลาง 

จัดตารางสอบประจ าภาค* 

ตรวจสอบตาราง

สอบประจ าภาค 



1 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
                                                                            
 
 
 

5   
 
          
   
 
 

 
- ลงวัน เวลา และห้องสอบ

ในการสอบประจ าภาค  
- ลงอาจารย์คุมสอบ

รายบุคคล 
 - แจ้งเวียนอาจารย์ และ

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา
ทับซ้อน 

 
3 วัน 

 
- ตารางสอบ ฉบับ 
  ร่าง 

6 เจ้าหน้าที ่
วิชาการ
คณะ 

 

                                            ไม่ถูกต้อง  
                                        
 
 
 
 
 

                                                    ถูกต้อง 
                                             
                                                                   

 
- ตรวจสอบรายวิชา วัน เวลา 

และห้องสอบ - ตรวจสอบ
ตารางสอบ รายบุคคล  

 
1 วัน 

 
- ตารางสอบฉบับ
จริง 

7  
สวท. 

 

 
 
 

 
- แจ้งเวียนและติดประกาศ 

ให้ อาจารย์ และนักศึกษา
ทราบ 

 
 

  
  1 วัน 

 
- ตารางสอบฉบับ
จริง 

   
 
 

 
 
 
 

  

พิมพ์ตารางสอบประจ าภาค 

(ฉบับจริง) 

ตรวจสอบความ 

ถูกต้องตาราง

สอบประจ าภาค
  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

ลงตารางสอบประจ าภาค 

ในระบบ Vision Net 

 

สิ้นสุด 



 
มทร. ตะวันออก 

 

ส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

 
รหัสเอกสาร 

2565 

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

 
วันที่บังคับใช ้

24/3/63 

 
เขียนโดย : นางสาวกนกรัตน์ เบญจมาศ 
ควบคุมโดย :   
อนุมัติโดย :   

แก้ไขครัง้ที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการในการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตามนโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
 

ตัวชี้วัดที่ส าคญั : ร้อยละการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน ร้อยละ 70 
 

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการด าเนินการงานบริการวิชาการ ตั้งแต่การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์จนสิ้นสุด
การติดตามและประเมินผล ด าเนินงานบริการวิชาการ 
 

ค าจ ากัดความ :  
 

- บริการวิชาการ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการวิชาการโดยการให้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
หรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับบุคคลในหลายลักษณะอาทิการให้ค าปรึกษาการ
ศึกษาวิจัยต้นคว้าเพ่ือแสวงหา ค าตอบให้กับสังคมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ 
- หัวหน้าโครงการ หมายถึง  ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ การจดัท ารายงาน การจดัท าเอกสารด้าน
การเงิน และการขออนุมัติโครงการ 

- คณะกรรมการ หมายถึง  คณะอาจารย์ที่ด าเนินงานบริการวิชาการจากแต่ละคณะ 

- สวพ. หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนาซึง่เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่การกับติดตามการ 

 
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : พิจารณาเห็นชอบ ลงนามอนุมตัิการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
คณะกรรมการ : คณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตาม
ค าสั่งแต่งต้ังมหาวิทยาลัย ด าเนินงานจัดกิจกรรมอบรมถา่ยทอดองค์ความรู้ตามความเช่ียวชาญ/บริบทของแต่
ละคณะที ่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ผู้อ านวยการ สวพ. และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ก ากับการด าเนินงานบริการวิชาการระดับ 
เจ้าหน้าที่ สวพ. : ประสานงาน อ านวยความสะดวกอาจารย์ บุคลากร ประสานชุมชน/ผู้รับบริการ ระดับ
มหาวิทยาลัย 
คณบดี : พิจารณาเห็นชอบเบื้องต้น อนุมัติการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ระดับคณะ 
เจ้าหน้าที่ คณะ : ประสานงาน อ านวยความสะดวกอาจารย์ บุคลากร ประสานชุมชน/ผู้รับบริการ ระดับคณะ 
 
 



มทร. ตะวันออก 
 

ส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

 
รหัสเอกสาร 

2565 

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

 
วันที่บังคับใช ้

24/3/63 

 
เขียนโดย : นางสาวกนกรัตน์ เบญจมาศ 
ควบคุมโดย :   
อนุมัติโดย :   

แก้ไขครัง้ที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสารอ้างอิง : 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 
3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
4. แผนบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ 
2. แบบส ารวจชุมชน/ความต้องการของชุมชน (AS-SOP 303-5-01) 
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (AS-SOP 303-5-02) 
4. แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (AS-SOP 303-5-03) 
5. แบบฟอร์มรายงานผลส าเร็จการดเนินงานโครงการ (AS-SOP 303-5-04) 
6. แบบฟอร์มเอกสารการถอดบทเรียนเผยแพร่ (AS-SOP 303-5-05) 
7. แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการด าเนินงาน (AS-SOP 303-5-06) 
 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเกบ็ 
แผนงานบริการวิชาการ คณะฯ คณะฯ 5 ป ี เรียงปีงบประมาณ 
โครงการบริการวิชาการ คณะฯ คณะฯ 3 ป ี เรียงตามวันที่และ

แยกคณะ 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
ค าเสนอของบประมาณ กองนโยบายและแผน ห้องเอกสาร 

กองนโยบายและแผน 
10 ปี ตามวันที่ของแต่ละ

หน่วยงานที่จัดส่ง  
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ 
ท่ี ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    
 

  

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
เจ้าหน้าที่
ธุรการ

สาขาวิชา/
เจ้าหน้าที่ 
งานบริการ
วิชาการ 

 -ร่าง/พิมพ์ บันทึกข้อความขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
-ปรับโครงการให้พร้อมด าเนิน
โครงการ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ งบประมาณด าเนินงาน 
และรายการของค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยและค่าวัสดุ 
 

30 นาที -บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 
 
 

 
 

2 เจ้าหน้าที่
กองนโยบาย

และแผน 

 - งานบริหารและแผน กองนโยบาย
และแผน ตรวจสอบความถูกต้อง
ภาพรวมในโครงการ  

ผ่าน จะส่งไปยังเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อ
ตรวจรายละเอียดค่าใช้ในโครงการ 
พร้อมเซ็นก ากับในโครงการทุกหน้า  
ไม่ผ่าน จะส่งกลับไปยังเจ้าของ
โครงการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

10 นาที -บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 
-แบบฟอร์มวิเคราะห์
โครงการ 

3 เจ้าหน้าที่
งานพัสดุ  

 - งานพัสดุกองคลัง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
ในส่วนของค่าวัสดุ 

ผ่าน หัวหน้างานพัสดุจะเซ็นก ากับที่
ตารางค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุ 
ไม่ผ่าน จะส่งกลับไปยังเจ้าของ
โครงการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

10 นาที -บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 
 

   4.   

 

 

 

เจ้าหน้าที่
การเงิน 

 
 
 

- งานการเงิน กองคลังตรวจสอบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการในส่วนของค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน 

ผ่าน หัวหน้างานการเงินเซ็นก ากับที่
ตารางค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้
สอย ค่าตอบแทน 

ไม่ผ่าน จะส่งกลับไปยังเจ้าของ
โครงการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 

10 นาที -บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 
 

 

 

  
 
 

   

เริ่มต้น 

ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

ตรวจสอบ ความครบถ้วน 
ถูกต้องของเอกสาร 

ไม่ผ่าน 

ตรวจสอบ รายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ตรวจสอบ รายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ผ่าน 

ผ่าน 

1 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



ล าดับ 
ท่ี ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 

5. สารบรรณ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่สารบรรณน าโครงการที่
เซ็นก ากับเข้า 
ระบบ e-manage.rmutto.ac.th 
และส่งให้การเงินเพื่อตัดยอด
งบประมาณ 

2 นาที -บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 

6. 

 

เจ้าหน้าที่
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตัดยอด
งบประมาณ พร้อมลงเลขตัดยอด
งบประมาณในระบบ 

2 นาที -บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 

7. เจ้าหน้าที่
สารบรรณ 

คณะฯ 

 เจ้าหน้าที่สารบรรณคณะฯ ส่งต่อให้
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อใช้แนบ
ประกอบเอกสารยืมเงิน 

ส่วนเอกสารตัวจริงรับจากสารบรรณ
กองนโยบายและแผน และลงรับ
หนังสือเพื่อเข้าระบบสารบรรณ 

2 นาที -บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 

8. หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด ี

 
 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
หนังสือ และเอกสารแนบ เมื่อ
ครบถ้วน เสนอต่อคณบดีเพื่อ
พิจารณาลงนามอนุมัติ 
 

5นาที -บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 
 

9. คณบด ี
 

 คณบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

-บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 
 

10. เจ้าหน้าที่
สารบรรณ 

คณะฯ 

 
 

งานสารบรรณจดัเก็บส าเนา
โครงการหลังจากท่ีได้รับอนุมัติ  
และส่งเอกสารตัวจริงให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

2 นาที 
 

-บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 

-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 
 

11. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการรับโครงการ
อนุมัติตัวจริงด าเนินการต่อไป 

2 นาที 
 

-บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 
-แบบฟอร์มโครงการ(ง.5) 
 

      

คณบดี
พิจารณา
โครงการ

ส าเนาและจัดเก็บหนังสือตาม
ระบบงานสารบรรณ 

1 

3 

รับโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
(ฉบับจริง) เพื่อเตรียมด าเนิน

โครงการต่อไป 

น าโครงการเข้าระบบ  
e-manage  

 

ตัดยอดงบประมาณ
โครงการ  

 

ลงรับหนังสือ 
 

เสนอคณบดี ผ่าน หน.
ส านักงานคณบด ี

 



ล าดับ 
ท่ี ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการ/รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    

 

  

   

 

   

 

 

3 

เสร็จสิ้น 



 

รายงานประเมินตนเอง ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2563 
 

แผนกกิจกรรมนักศึกษา 
 

 

ชื่อ : นายอดิศักดิ์ จ าปาสี   
ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  
คุณวุฒิ : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล)  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Email : adisak_ju@rmutto.ac.th 
โทร : 1334 
 

  

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ           

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ กระบวนการจัดกิจกรรม
ที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การประสานให้บริการและจัด
สวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น จัดหาทุนการศึกษา บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดอบรม ความรู้ต่าง ๆ แก่นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และจัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดนโยบายใน
การบริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน          

 แผนกกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

 1. การด าเนินโครงการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 2. การขออนุมัติด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 3. ขันตอนการเลือกตั้งทีมสโมสรนักศึกษา 

4. การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
5. การด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. การวางแผนงานด้านประกันคุณภาพ  

  

mailto:adisak_ju@rmutto.ac.th


 
มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินโครงการด้านกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
3/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ ์จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธญัญา พรหมสมบูรณ ์

 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้การด าเนินการจัดโครงการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการด าเนินโครงการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินโครงการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 80) 
 

ขอบเขตงำน : การขออนุมัติด าเนินโครงการเริ่มตั้งแต่การด าเนินการแบบ PDCA คือ 1. การวางแผน 2. การด าเนินตามแผน  
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 4. การปรับปรุงพัฒนา 
การวางแผน 
- การก าหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการด าเนินโครงการ  
- ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ  
- ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
- จัดท าสัญญายืมเงิน 
- จัดซื้อจัดจ้าง 
- การเชิญวิทยากร 
- การจองสถานที่ หรือการเดินทาง 
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
- ด าเนินงานโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติ 
- รวบรวมแบบสอบถามการด าเนินโครงการ 
การปรับปรุงพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพในรอบปีงบประมาณ

ถัดไป 

- ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการติดตามผล 
- รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการแก่คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหาร 



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินโครงการด้านกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
3/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ ์จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธญัญา พรหมสมบูรณ ์

 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

การด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนไป
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น 
การสรุปผลการด าเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้ทราบถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา : รับเรื่อง 
คณบดี : อนุมัติด าเนินโครงการ 
หัวหน้าส านักงาน : พิจารณาการขออนุมัตดิ าเนินโครงการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี : ตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ : ประสานงาน รับเรื่อง ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติ
โครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. หนังสือขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แบบฟอร์มโครงการ มทร.ตะวันออก 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. จัดหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
5. หนังสือเชิญวิทยากร 
6. หนังสือเชิญประธานเปิดโครงการ 
7. หนังสือเชิญกล่าวรายงานโครงการ 
8. หนังสือเชิญเป็นพิธีกร 
9. หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม (ถ้ามี) 
10. หนังสือเชิญสื่อมวลชน (ถ้ามี) 
11. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (ถ้ามี) 
12. สัญญายืมเงิน 
13. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินโครงการด้านกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
3/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ ์จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธญัญา พรหมสมบูรณ ์

 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

14. บันทึกขอใช้รถยนต์ราชการ 
15. บันทึกขออนุมัตินักศึกษาช่วยงาน (ถ้ามี) 
16. แบบทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
17. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 
18. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายในโครงการ เช่น ใบส าคัญรับเงิน เป็นต้น 
19. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ (แบบติดตาม ต.4) 

20. เล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ (แบบติดตาม ต.5) 
21. การเตรียมเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเอกสารประกอบการด าเนินโครงการของวิทยากร 
22. หนังสือขอบคุณวิทยากร 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี มทร.ตะวันออก 
2. แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย แบบ กค.003 

3. แบบฟอร์ม ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ แบบ กค.006 
4. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ (แบบติดตาม ต.4) 

5. เล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ (แบบติดตาม ต.5) 
เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 

แบบฟอร์มสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
(แบบติดตาม ต.4) 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

5 ปี เรียงตามวันที่ 

เล่มสรุปผลการด าเนิน
โครงการ  

(แบบติดตาม ต.5) 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

 

 

 

 

1. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนิน

โครงการแนบรายละเอยีดโครงการ 

ตามงบประมาณและโครงการที่ได้รับ

จัดสรร ก าหนดการ พร้อมแบบฟอร์ม

โครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ลง

นามโดยรองคณบดีฝ่ายกจิการ

นักศึกษาฯ และส่งเอกสารของอนุมัติ

โครงการดังกล่าวไปยังงานสารบรรณ 

งานการเงิน งานพัสดุ และหัวหนา้

ส านักงานคณบดี ตามล าดับ 

20 

นาที 
แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าป ี

2. 

คณบดี 

 

 

 

 

เสนอคณบดีพิจารณาการอนุมัติ

ด าเนินโครงการ  

20 

นาที 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าป ี

3. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินโครงการ และจัดท าเอกสารที่

เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินโครงการ 

1 ชม. 1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน

โครงการ 

2. หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

โครงการ 

3. หนังสือเชิญวิทยากร 

4. หนังสือเชิญประธานเปิดโครงการ 

5. หนังสือเชิญกล่าวรายงานโครงการ 

6. หนังสือเชิญเป็นพิธีกร 

7. หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้ารว่ม    

(ถ้ามี) 

8. หนังสือเชิญสื่อมวลชน (ถ้ามี) 

 
 
 

ไม่อนุมัติ 

เริ่มต้น 

คณบดี
พิจารณา 

 

ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินโครงการ และจัดท าเอกสาร
ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินโครงการ 

1 

อนุมัติ 



ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

9. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดู

งาน (ถ้ามี) 

10. หนังสือขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจา้ง 

11. บันทึกขอใช้รถยนต์ราชการ 

12. บันทึกขออนุมัตินักศึกษาชว่ยงาน    

(ถ้ามี) 

13.บันทึกขออนุมัติเบิกค่าชดเชยการ

เดินทาง (ถ้ามี) 

14.บันทึกขออนุมัติไปราชการ (ถ้ามี) 

15.บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที ่/

ยืมอุปกรณ์ (ถา้มี) 
4. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

1. จัดท าเอกสารสัญญายืมเงิน พร้อม

แนบอนุมัติโครงการเสนอกองคลัง

ก่อนวันด าเนินโครงการอย่างน้อย 7 

วัน 

2. กรณีจัดชื้อจัดจ้างต้องด าเนินงาน

กับแผนกพัสดุคณะ ในการท าเรื่องซ้ือ

วัสดุอุปกรณ์ในโครงการอยา่งน้อย 7 

วัน 

3. จัดเตรียมสถานที่ด าเนินโครงการ 

4. ด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนด  

5. บันทึกภาพเข้าร่วมโครงการ หรือ

ระหว่างการด าเนินโครงการเพื่อเป็น

หลักฐาน 

6. การทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วม

โครงการ จากแบบทดสอบที่

ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนด 

7. การประเมินผลโครงการของ

ผู้เข้าร่วมโครงการจากแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนด 

 

1 วัน 1. สัญญายืมเงิน  

2.แบบฟอร์มรายงานความต้องการจัดชือ้/     

จัดจ้าง 

3. แบบประเมินผลโครงการของผู้เข้าร่วม

โครงการจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วมโครงการ 

 

ด าเนินโครงการ 

1 

2 



ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

   

5. 

 

 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าหนา้ที่

แผนกกิจการนักศึกษาคณะ 

ตรวจสอบ เอกสารค่าใช้จ่ายใน

โครงการ ใบส าคัญรับเงิน และ

หลักฐานการเบกิจ่าย วันที่ด าเนิน

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามกีาร

แก้ไขส่งกลับให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

แก้หรือไม่มีการแก้ไขส่งหัวหนา้

ส านักงาน) 

2. ส าเนาบันทึกข้อความขออนุมัติ

ด าเนินโครงการแนบโครงการส่งคืน

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินโครงการ 

3. ส่งเอกสารเคลียร์เงินยืมโครงการ

ภายใน 15 วัน ตอ่กองคลัง 

1 ชม. 

1. แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย  

แบบ กค.003 

2. แบบฟอร์ม ขอส่งคืนเงินยืมทดรอง

ราชการ แบบ กค.006 

6. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ติดตามผลการด าเนินงาน ผลการใช้

ประโยชน์ ยอดผู้เข้ารว่ม 

กลุ่มเป้าหมาย ผลการทดสอบความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

และผลการด าเนินโครงการตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว ้

-จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ (แบบติดตาม ต.

4) พร้อมระบุลิงก์เล่มสรุปผลการ

ด าเนินโครงการ 

-จัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ 

(แบบติดตาม ต.5) ภายใน 45 วัน 

หลังจากการด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์เล่มสรุปบน

เว็บไซต์ และด าเนินการส่งเล่มสรุปผล  

 

ภายใน 

45 วัน 
แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

(แบบติดตาม ต.4) 

เล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ  

(แบบติดตาม ต.5) 

สรุปผลด าเนิน
โครงการ 

รายงานค่าใช้จ่าย 
การด าเนินโครงการ 

2 

3 



 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   การด าเนินโครงการ (แบบติดตาม   
ต.5) พร้อมแบบฟอร์มสรุปผลการ 
ด าเนินงานโครงการ (แบบติดตาม   
ต.4) ให้กับแผนกนโยบายและแผน
คณะ แผนกนโยบายและแผนคณะจะ
ด าเนินการส่งไปยังกองนโยบายและ
แผน หากเป็นโครงการสโมสร
นักศึกษาจะส่งไปยังกองพัฒนา
นักศึกษา  

  

7. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อราย

ผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ 

ตามล าดับ เพื่อทราบผลการด าเนิน

โครงการ ปัญหาและอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนิน

โครงการในปีต่อไป 

1 ชม. 

แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

(แบบติดตาม ต.4) 

เล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ  

(แบบติดตาม ต.5) 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ด้านพัฒนากิจกรรม

นักศึกษา 

สิ้นสุด 

3 



 
มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร ์       
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
.../2565 

 
วันที่บังคบัใช ้
... พ.ค. 2565 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ์ จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบรูณ ์

 
แก้ไขคร้ังที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การด าเนินการจัดโครงการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการด าเนินโครงการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ีส ำคัญ : ร้อยละของผู้ปฏิบัตงิานสามารถด าเนินโครงการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้อย่างถูกต้อง (รอ้ยละ 80) 

ขอบเขตงำน : การขออนุมัติด าเนินโครงการเริม่ตั้งแต่การด าเนินการแบบ PDCA คือ 1. การวางแผน 2. การด าเนินตามแผน  
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 4. การปรับปรงุพฒันา 
การวางแผน 
- การก าหนดผูร้ับผิดชอบกระบวนการด าเนินโครงการ  
- ส ารวจข้อมูลกลุม่เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ  
- ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
- จัดท าสัญญายืมเงิน 
- จัดซื้อจัดจ้าง 
- การเชิญวิทยากร 
- การจองสถานที่ หรอืการเดินทาง 
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
- ด าเนินงานโครงการตามที่ได้รบัการอนุมัต ิ
- รวบรวมแบบสอบถามการด าเนินโครงการ 
การปรับปรงุพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพในรอบปีงบประมาณ

ถัดไป 

- ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการติดตามผล 
- รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการแก่คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบรหิาร 



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร ์       
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
.../2565 

 
วันที่บังคบัใช ้
... พ.ค. 2565 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ์ จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบรูณ ์

 
แก้ไขคร้ังที่ : 

(ถ้ามี) 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

การด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กจิกรรม ทีก่ าหนดไว้ในแผนไป
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้
เกิดผลดีย่ิงข้ึน 
การสรุปผลการด าเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อใหท้ราบถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ :  
 

คณบด ี: พิจารณาอนุมัตดิ าเนินโครงการ 
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน : ตรวจสอบเอกสาร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ : พิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติด าเนินโครงการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ : ร่าง-พิมพ์ ประสานงาน รับเรื่อง ด าเนินการขออนุมัติ
โครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. แผนพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก 
5. แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

แบบฟอร์มท่ีใช้ : 1. แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี มทร.ตะวันออก 
2. แบบฟอรม์ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย แบบ กค.003 

3. แบบฟอร์ม ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ แบบ กค.006 
4. แบบฟอรม์สรุปผลการด าเนินงานโครงการ (แบบติดตาม ต.4) 

5. เล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ (แบบติดตาม ต.5) 
 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนท่ีจัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แบบฟอร์มสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
(แบบติดตาม ต.4) 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

5 ปี เรียงตามวันที ่



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร ์       
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
.../2565 

 
วันที่บังคบัใช ้
... พ.ค. 2565 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ์ จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบรูณ ์

 
แก้ไขคร้ังที่ : 

(ถ้ามี) 

เล่มสรุปผลการด าเนิน
โครงการ  

(แบบติดตาม ต.5) 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

5 ปี เรียงตามวันที ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

    
 

 

1. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

ร่าง-พิมพ์ บันทึกข้อความขออนุมัติ

ด าเนินโครงการแนบรายละเอียด

โครงการ ตามงบประมาณและ

โครงการที่ได้รับจัดสรร ก าหนดการ 

พร้อมแบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เสนอรอง

คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

กิจการพิเศษพิจารณาลงนาม 

30 

นาท ี
-บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการจากมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ หากมีการปรับแผนโครงการให้

แนบรายละเอียดการปรับ พร้อมเอกสาร

โครงการก่อนปรับรายละเอียด 

2. 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

1. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษพิจารณาลงนามการ

อนุมัติด าเนินโครงการ ในแบบฟอร์ม

โครงการ และลงนามบันทึกข้อความ

ขออนุมัติโครงการ 

2. ส่งเอกสารบันทึกข้อความขออนุมัติ

ด าเนินโครงการอนุมัติโครงการ

ดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่งานบริหาร

และแผน กองนโยบายและแผน 

20 

นาท ี

-บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการจากมหาวิทยาลัย 

3. 
จนท.งาน

บริหารและ

แผน กอง

นโยบายและ

แผน 

 เจ้าหน้าที่งานบริหารและแผน กอง

นโยบายและแผน ตรวจสอบความถูก

ต้อง ครบถ้วนของเอกสารการขอ

อนุมัติด าเนินโครงการ 

หากไม่ผ่านส่งกลับคืนผูร้ับผิดชอบ

โครงการเพ่ือแก้ไข 

10 

นาท ี

-บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการจากมหาวิทยาลัย 

4. 

จนท.งานพัสดุ 

กองคลัง 

 

 

 

งานพัสดุ กองกองคลัง ตรวจสอบ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ (ค่า

วัสดุ) อ้างอิงตามระเบียบการเบิกจ่าย 

โดยหัวหน้างานพัสดุจะลงนามก ากับ

ตารางคา่ใช้จ่ายโครงการ 

 

10 

นาท ี

-บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการจากมหาวิทยาลัย 

 

เริ่มต้น 

รองคณบดี
พิจารณาลงนาม 

 

ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 

 

1 

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสาร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ 
ค่าใชจ่้าย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



 

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

หากไม่ผ่านส่งกลับคืนผูร้ับผิดชอบ

โครงการเพ่ือแก้ไข 
  

5. 

จนท.งานการเงิน 

กองคลัง 

 

 

 

 

งานการเงิน กองกองคลัง ตรวจสอบ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

(ค่าตอบแทน) และ (คา่ใช้สอย)  

อ้างอิงตามระเบียบการเบิกจ่าย โดย

หัวหน้างานการเงินจะลงนามก ากับ

ตารางคา่ใช้จ่ายโครงการ และส่งให้

กองนโยบายและแผน 

หากไม่ผ่านส่งกลับคืนผูร้ับผิดชอบ

โครงการเพ่ือแก้ไข 

10 นาท ี -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการจากมหาวิทยาลัย 

6. 
จนท.งาน   

สารบรรณ 

กองนโยบาย

และแผน 

 

 

 

งานสารบรรณ กองนโยบายและแผน 

น าเอกสารขออนุมัติด าเนนิโครงการ

เข้าระบบ E-management และสง่

ให้หัวหน้างานงบประมาณ กองคลัง  

3 นาท ี -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการจากมหาวิทยาลัย 

7. 

หัวหน้างาน

งบประมาณ 

กองคลัง 

 

 

 

 

หัวหน้างานงบประมาณ กองคลัง    

ตัดยอดค่าใช้จ่ายโครงการจาก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และส่งต่อ

เอกสารขออนุมัติด าเนินโครงการให้

คณะ ผ่านระบบ E-management 

3 นาท ี -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการจากมหาวิทยาลัย 

8. 

จนท.งาน   

สารบรรณ 

คณะ 

 จนท.งานสารบรรณ คณะ รับเอกสาร

ขออนุมัติด าเนินโครงการ ผ่านระบบ 

E-management และรับเอกสาร

อนุมัติด าเนินโครงการ (ฉบับจริง) จาก

กองนโยบายและแผน ลงรับหนังสือ

เข้าระบบสารบรรณ และเสนอคณบดี

อนุมัติด าเนินโครงการ ผา่นหัวหน้า

ส านักงานคณบด ี

 

2 นาท ี -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการจากมหาวิทยาลัย 

 

1 

2 

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ 
ค่าใชจ่้าย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

กองนโยบายและแผนน าเอกสาร 
เข้าระบบ E-management 

งานงบประมาณตัดยอดค่าใช้จ่าย 

ลงรับเอกสารขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 



ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

   

9. 

หัวหน้า
ส านักงาน
คณบดี 

 

 

 

หัวหน้าส านักงานคณบดีรับเอกสาร

การอนุมัติด าเนินโครงการ ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอ

คณบดีพิจารณาลงนามอนุมัติ 

5 นาท ี -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการ 

10. 

คณบดี 

 

 

 

 

คณบดีพิจารณาลงนามอนุมัติด าเนิน

โครงการ 

5 นาท ี -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการ 

11. 

จนท.งาน   

สารบรรณ 

คณะ 

 เมือ่คณบดีลงนามอนุมัติด าเนิน

โครงการเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่งาน

สารบรรณ ส าเนาเอกสารจัดเก็บไว้

เป็นหลักฐาน และส่งเอกสารต้นฉบับ

ให้เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ 

 

 

2 นาท ี -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการ 

12. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาและ

กิจการพิเศษรับเอกสารการอนุมัติ

ด าเนินโครงการฉบับจริงพร้อมกับ

พิมพ์ข้อความแนบแนบท้าย จาก

ระบบ E-management แนบด้วย 

เพ่ือด าเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้อง

ต่อไป 

2 นาท ี -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

-แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าปี (ง.5) 

-บันทึกข้อความการอนุมัติงบประมาณ

โครงการ 

-ข้อความแนบแนบท้าย จากระบบ E-

management 

 
 

 

 

   

2 

เสนออนุมัติด าเนินโครงการ ผ่าน
หัวหน้าส านักงานคณบดี 

คณบดีพิจารณา
ลงนามอนุมัต ิ

 

ส าเนาและการจัดเก็บเอกสาร 

เสนออนุมัติด าเนินโครงการ ผ่าน
หัวหน้าส านักงานคณบดี 

เสร็จสิ้น 



 
มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเลือกตั้งทีมสโมสรนักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
5/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ ์จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธญัญา พรหมสมบูรณ ์

 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของตน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในการปกครอง  ตนเอง

ตามระบอบประชาธิปไตย  

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารับผิดชอบในการจัดกิจกรรม โดยสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันคิด ร่วมกันท า รู้จัก

ท างานให้เป็นทีมและรู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

3. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและเจตคติท่ีด ี

5. เพ่ือส่งเสริมให้เข้าใจอย่างซาบซึ้ง และมีส่วนรักษาธ ารง ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

เอกลักษณ์อันดีงามของชาติ  

6. เพ่ือส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่นักศึกษา  

7. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการเลือกตั้งทีมสโมสรนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 80) 

 
ขอบเขตงำน : การเลือกตั้งทีมสโมสรนักศึกษา เป็นการคัดเลือกหรือสรรหานักศึกษาเพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกสโมสร

นักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาของคณะเพ่ือด าเนินกิจกรรมนักศึกษา การเลือกตั้งทีม

สโมสรนักศึกษาจะต้องด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กิจกรรม

นักศึกษา พ.ศ. 2558 (หมวดที่ 4 สโมสรนักศึกษาคณะ หน้า 10) เพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนหรือผู้น าในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัดถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก  

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย (TQF)  

3. เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบวินัยอันดี

งาม  

4. เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ  



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเลือกตั้งทีมสโมสรนักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
5/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ ์จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธญัญา พรหมสมบูรณ ์

 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

5. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิ และรักในมหาวิทยาลัยมีความสามัคคีในหมู่คณะ  

6. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งด้านประสบการณ์ความคิดและวิชาชีพ  

7. เพ่ือส่งเสริมพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ  

8. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในภาระหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติในการบ าเพ็ญประโยชน์ 

9. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

ในการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษานั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ของสังคม และระเบียบใด ๆ ของทางราชการ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

กิจกรรมนักศึกษา หมายความว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นนอกห้องเรียนจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือชมรมวิทยาเขต ชมรมคณะ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

คณะ/กองพัฒนานักศึกษา: รับเรื่อง 
คณบดี : ลงนามค าสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศีกษาฯ : เห็นชอบผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและทีมงาน เพ่ือเสนอแต่งตั้ง
ค าสั่ง 
เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ : ประสานงาน รับเรื่อง ตรวจสอบ ด าเนินการรวมกับสโมสร
นักศึกษา 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. วาระการประชุม 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับควบคุมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

4. ประกาศการรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 

5. ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 

6. ประกาศหมายเลขและข้อมูลคุณสมบัติผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

    6.1 รายงานผลการเลือกตั้งจากสโมสรนักศึกษา 

    6.2 บัตรเลือกตั้ง 

    6.3 ใบนับคะแนน 

    6.4 ใบลงชื่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเลือกตั้งทีมสโมสรนักศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
5/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ ์จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธญัญา พรหมสมบูรณ ์

 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

7. หนังสือเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  

8. รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

9. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

10. หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 
 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานผลการเลือกตั้ง
นายกสโมสรนกัศึกษา 

 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

 

 

 

 

1. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

1. ประชุมกรรมการฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษและ

กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

2. ก าหนดวันเลือกตั้งและประกาศรับ

สมัคร 

 

2 ชม. 1. วาระการประชุม 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก ว่าดว้ยกจิกรรมนักศึกษา 

พ.ศ. 2558 

2. 
จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

เสนอค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ก ากับควบคุมการเลือกตั้งนายก

สโมสรนักศึกษา 

1 ชม. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก ากบัควบคมุ

การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

3. 
จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

1. ด าเนินการประกาศรับสมัครนายก

สโมสรนักศึกษา 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงสมัคร 

3. ก าหนดการวันเลือกตั้ง 

4. ประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

1 ชม. 1. ประกาศการรับสมัครนายกสโมสร

นักศึกษา 

2. ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 

4. 
คณะ 

กรรมการ  

บริหารสโมสร

นักศึกษา 

 

 

 

1. ก าหนดหมายเลขผู้สมัคร 

2. ติดประกาศหมายเลขและ

คุณสมบัติผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายก

สโมสรนักศึกษา 

3. ผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษาหาเสียงในช่วงเวลาที่ก าหนด 

3 ชม. ประกาศหมายเลขและขอ้มูลคุณสมบัติผู้

ลงสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

 
 
 
 

เริ่มต้น 

ประชุมคณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา ก าหนดการประกาศ

วันเลือกและเตรียมด าเนินการ

รับสมัคร 

 

ประกาศรับสมัครนายกสโมสร

นักศึกษาและประกาศแจ้ง

ก าหนดการวันเลือกตั้ง 

 

1 

แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ

ควบคุมการเลือกตั้งสโมสร

นักศึกษา 

 

ประกาศรายชือ่ผู้ลงสมัครและ 

หมายเลขผู้ลงสมัคร 

 



ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

 
 

 

5. 

คณะ 

กรรมการ  

บริหารสโมสร

นักศึกษา 

 

 

 

 

1. จัดสถานที่เลือกตั้ง  

2. ด าเนินการเลือกตั้ง โดยมี

คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน       

คอยสังเกตการณ์ 

3. ประการผลการเลือกตั้งโดยมี

กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คนแล้ว 

ตัวแทนคณะอื่นภายในมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกวา่ 2 คน ตวัแทนหนกัศึกษา

ไม่น้อยกวา่1 คน คอยสังเกตการณ์

การนับคะแนน 

1 วัน 1. รายงานผลการเลือกตั้งจากสโมสร

นักศึกษา 

2. บัตรเลือกตั้ง 

3. ใบนับคะแนน 

4. ใบลงชื่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

6. 
จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

รายงานผลการเลือกตั้งและรายชื่อ

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา เพือ่รับรองผลการเลือกตั้ง 

และเสนอต่อคณบดีต่อไป 

 

1 ชม. รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษา 

 

7. 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักงานพจิารณาตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสารและน าเสนอ

ต่อคณบดี 

หากไม่ถูกต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข 

1 ชม. รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษา 

 

 

8. 

คณบดี 

 

 

 

คณบดีพิจารณารายงานผลการ

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

 

1 ชม. รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษาสโมสรนักศึกษา 

 
 
 

 

ด าเนินการเลือกตั้ง/และประกาศ

ผลการเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษา 

 

1 

รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษาต่อคณบด ี

 

พิจารณา 
 

คณบดี
พิจารณา 

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

2 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 



 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

   

9.  

 

คณะ 

กรรมการ  

บริหารคณะ/

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

 

 

 

 

เมื่อเจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาฯ

เสนอรายงานผลการเลือกตั้งนายก

สโมสรนักศึกษาต่อคณบดีแล้ว 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาฯ 

จะต้องน ารายงานผลการเลือกตั้ง

นายกสโมสรนกัศึกษา ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ/คณะกรรมการประจ า

คณะ เพื่อทราบ 

1 ชม. รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษา 

10. 

นายกสโมสร

นักศึกษา 

 

 

 

 

นายกสโมสรนกัศึกษาเสนอรายชื่อ

นักศึกษาเพื่อแต่งต้ังคณะ

กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

ต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 

  

 

 

1 ชม. หนังสือเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

 

11. 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

และกิจการ

พิเศษ 

 

 

 

1. รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาฯ 

พิจารณารายชื่อนักศึกษาเพื่อแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

2. รองคณบดีมอบหมายเจ้าหน้าที่

แผนกกิจการนักศึกษาฯ ด าเนินการ

จัดท าร่างค าสั่งแต่งต้ัง  
 

 

1 ชม. หนังสือเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

 

 
 
 
 

2 

3 

เสนอรายงานผลการเลือกตั้งนายก

สโมสรนักศึกษาต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ/

คณะกรรมการประจ าคณะ  

 

นายกสโมสรนกัศึกษาเสนอรายชื่อ

นักศึกษาเพื่อแต่งต้ังคณะ

กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

 

รองคณบดี 

พิจารณารายชื่อ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 



ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

   

12. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

1. เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาฯ 

จัดท าค าสั่งคณะกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษา ตามรายชือ่ที่เสนอ 

2. เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาฯ 

เสนอค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศึกษาตอ่หัวหน้า

ส านักงานคณบดีเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

1 ชม. 1. หนังสือเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อ

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษา  

2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษา 

13. 
หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักงานคณบดีพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่ง

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษา 

1 ชม. 1. หนังสือเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อ

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษา  

2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษา 

14. 

คณบด ี

 

 

 

 

คณบดีพิจารณาลงนามค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

1 ชม. 1. หนังสือเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อ

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษา  

2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษา 

15. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาฯ 

น าส่งรายงานผลการเลือกตั้งนายก

สโมสรนักศึกษา และค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ต่อกองพัฒนานักศึกษา 

 

1 ชม. 1. หนังสือรายงานผลการเลือกตั้งนายก

สโมสรนักศึกษา  

2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษา 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

สิ้นสุด 

3 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกจิการนกัศึกษาฯ 

เสนอค าสั่งแต่งต้ังต่อหัวหน้า

ส านักงานคณบดีเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบ 

 

พิจารณา

ตรวจสอบค าสั่ง

แต่งต้ัง 

 

พิจารณาลงนาม

ค าสั่งแต่งต้ัง 

แต่งต้ัง 

 

ส่งผลรายงานผลการเลือก และ

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษาต่อกองพัฒนา

นักศึกษา 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 



 
มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร ์       
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การตรวจสอบการเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่ขอ

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

 
รหัสเอกสาร 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
.../2565 

 
วันที่บังคบัใช ้
.... พ.ค. 2565 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ์ จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบรูณ ์

 
แก้ไขคร้ังที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริการนักศึกษา ในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่

ขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย  

3. เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการ 
ตัวชี้วัดท่ีส ำคัญ : ร้อยละของผู้ปฏิบัตงิานสามารถด าเนินการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษา

ระดับปรญิญาตรีได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 80) 
ขอบเขตงำน : แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริการนักศึกษา ในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา และให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการ 

ในการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษานั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ของสังคม และระเบียบใด ๆ ของทางราชการ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

กิจกรรมนักศึกษา หมายความว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดข้ึนนอกห้องเรียนจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรบริหารกิจกรรมนักศึกษา หรือชมรมวิทยาเขต ชมรมคณะ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ :  
 

คณะ/ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการนักศึกษา : รับเรื่อง 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ : ลงนามในแบบฟอร์มของส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ : ประสานงาน รับเรื่อง ตรวจสอบ เสนอรองคณบดี         
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษลงนาม 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 

2. คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2560 

แบบฟอร์มท่ีใช้ : 1. แบบฟอรม์ขอส าเรจ็การศึกษา (มทร.42) 

2. แบบตรวจสอบหนี้สินและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                        



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร ์       
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การตรวจสอบการเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่ขอ

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

 
รหัสเอกสาร 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
.../2565 

 
วันที่บังคบัใช ้
.... พ.ค. 2565 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ์ จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบรูณ ์

 
แก้ไขคร้ังที่ : 

(ถ้ามี) 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

3. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนท่ีจัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แบบฟอร์มขอส าเร็จ
การศึกษา (มทร.42) 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

1 ปี เรียงตามวันที ่

แบบตรวจสอบหนี้สิน
และตรวจสอบบันทึก

กิจกรรมนักศึกษา      
ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี           
คณะวิทยาศาสตร์     

และเทคโนโลย ีเพ่ือขอ
ส าเร็จการศึกษา 

 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

1 ปี เรียงตามวันที ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

 

 

 

 

1. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษา   

และกิจการพิเศษรับค าร้องจาก

นักศึกษา 

1 นาท ี 1. แบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา       

(มทร.42) 

2. แบบตรวจสอบหนี้สินและตรวจสอบ

บันทึกกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยี เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 

3. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 

2. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

  

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาและ

กิจการพิเศษตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารดังนี้ 

-แบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา (มทร.

42) ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน และนักศึกษาต้องลงชื่อ 

พร้อมทั้งส่งให้อาจารยที่ปรึกษา และ

หัวหน้าสาขาวิชาลงความเห็นพร้อม

ลงนามก ากับ 

-แบบตรวจสอบหนี้สินและตรวจสอบ

บันทึกกิจกรรม ต้องกรอกข้อมูลให้

ครบถ้วนถูกต้อง และลงนามรับรอง

การปลอดหนี้สินของสาขาวิชา จาก

หัวหน้าสาขาวิชา และส่วนของการ

บันทึกเข้าร่วมกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่

เช็คจากสมุดบันทึกกิจกรรมของ

นักศึกษาเมื่อครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 

เจ้าหน้าที่บันทึกลงแบบฟอร์มพร้อม

ลงนามก ากับ 

-สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ที่

นักศึกษายื่นเพ่ือรับรองการเข้าร่วม

กิจกรรมต้องครบตามจ านวนที่  

3 นาท ี 1. แบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา       

(มทร.42) 

2. แบบตรวจสอบหนี้สินและตรวจสอบ

บันทึกกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยี เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 

3. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 

เริ่มต้น 

รับแบบฟอร์มค าร้อง 

 

1 

ตรวจสอบแบบฟอร์มขอส าเร็จ

การศึกษา/แบบตรวจสอบ

หนี้สิน/สมุดบันทึกกิจกรรม

นักศึกษา 

 
ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 



ล ำดับ

ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนักศึกษาภาค

ปกติและเทียบโอน 

  

3. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

เมื่อข้อมูลในแบบฟอร์มครบถ้วน

ถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้

นักศึกษาลงบันทึกการส่งเอกสารเพ่ือ

เป็นหลักฐานในสมุดลงรับ และเสนอ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

กิจการพิเศษ ลงนามในแบบฟอร์ม

ของส าเร็จการศึกษา (มทร.42) 

1 นาท ี 1. แบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา       

(มทร.42) 

2. แบบตรวจสอบหนี้สินและตรวจสอบ

บันทึกกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยี เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 

3. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 

4. 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

กิจการพิเศษ พิจารณาลงนาม 

3 นาท ี 1. แบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา       

(มทร.42) 

2. แบบตรวจสอบหนี้สินและตรวจสอบ

บันทึกกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยี เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 

3. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 

5. 

 

 

 

 

 

 

1. เมื่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลงนามเร็บร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แผนก
กิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ถ่ายส าเนาแบบฟอร์มขอส าเร็จ
การศึกษา (มทร.42)  
 
 
 

1 นาท ี 1. แบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา       

(มทร.42) 

2. แบบตรวจสอบหนี้สินและตรวจสอบ

บันทึกกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยี เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 

3. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 

6. 

 

 ส่งเอกสารคืนให้กับนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาส่งให้ส านักงานทะเบียนฯ 
ด าเนินการให้ส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ดังนี ้
-แบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา       
(มทร.42) 
-สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 
 
เฉพาะแบบตรวจสอบหนี้สินและ
ตรวจสอบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือขอ
ส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ        

 1. แบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา       

(มทร.42) 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 

นักศึกษาลงบันทึกการส่งเอกสาร 

รองคณบดี 
ลงนาม 

 

ส าเนาเอกสารแบบฟอร์มขอส าเร็จ
การศึกษา 

 

ส่งแบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา 
และสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 

คืนแก่นักศึกษา 
 

1 

2 



ล ำดับ

ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 เก็บรวมรวมพร้อมกับส าเนา
แบบฟอร์มขอส าเร็จการศึกษา (มทร.
42) ไว้เป็นหลักฐานที่คณะ 
3. ให้นักศึกษาลงชื่อรับเอกสารคืนใน

สมุดลงรับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

2 

สิ้นสุด 



 
มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
4/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ ์จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธญัญา พรหมสมบูรณ ์

 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้การด าเนินการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 80) 
 

ขอบเขตงำน : การขออนุมัติด าเนินโครงการเริ่มตั้งแต่การด าเนินการแบบ PDCA คือ 1. การวางแผน 2. การด าเนินตามแผน  
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 4. การปรับปรุงพัฒนา 
การวางแผน 
- การก าหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการด าเนินโครงการ  
- ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ  
- ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
การด าเนินงานตามแผน 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
- จัดท าสัญญายืมเงิน 
- จัดซื้อจัดจ้าง 
- การเชิญวิทยากร 
- การจองสถานที่ หรือการเดินทาง 
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
- ด าเนินงานโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติ 
- รวบรวมแบบสอบถามการด าเนินโครงการ 
การปรับปรุงพัฒนา 
- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพในรอบปีงบประมาณ

ถัดไป 

- ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการติดตามผล 
- รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการแก่คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหาร 



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
4/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ ์จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธญัญา พรหมสมบูรณ ์

 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

การด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนไป
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น 
การสรุปผลการด าเนินงาน หมายถึง การรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้ทราบถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

คณะ/ส านักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร : รับเรื่อง 
คณบดี : อนุมัติด าเนินโครงการ 
หัวหน้าส านักงาน : พิจารณาการขออนุมัตดิ าเนินโครงการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี : ตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ : ประสานงาน รับเรื่อง ตรวจสอบ ด าเนินการขออนุมัติ
โครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. หนังสือขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แบบฟอร์มโครงการ มทร.ตะวันออก 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. จัดหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
5. หนังสือเชิญวิทยากร 
6. หนังสือเชิญประธานเปิดโครงการ 
7. หนังสือเชิญกล่าวรายงานโครงการ 
8. หนังสือเชิญเป็นพิธีกร 
9. หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม (ถ้ามี) 
10. หนังสือเชิญสื่อมวลชน (ถ้ามี) 
11. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (ถ้ามี) 
12. สัญญายืมเงิน 
13. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 



มทร. ตะวันออก 

คณะวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 
รหัสเอกสาร 
SCI-DOC-
4/2564 

 
วันที่บงัคับใช ้
20 พ.ค. 2564 

 
เขียนโดย    :  นายอดิศักดิ ์จ าปาส ี
ควบคุมโดย  : นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง 
อนุมัติโดย   :  รศ.ดร.สุธญัญา พรหมสมบูรณ ์

 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

14. บันทึกขอใช้รถยนต์ราชการ 
15. บันทึกขออนุมัตินักศึกษาช่วยงาน (ถ้ามี) 
16. แบบทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
17. แบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 
18. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายในโครงการ เช่น ใบส าคัญรับเงิน เป็นต้น 
19. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ (แบบติดตาม ต.4) 

20. เล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ (แบบติดตาม ต.5) 
21. การเตรียมเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเอกสารประกอบการด าเนินโครงการของวิทยากร 
22. หนังสือขอบคุณวิทยากร 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี มทร.ตะวันออก 
2. แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย แบบ กค.003 

3. แบบฟอร์ม ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ แบบ กค.006 
4. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ (แบบติดตาม ต.4) 

5. เล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ (แบบติดตาม ต.5) 
เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 

แบบฟอร์มสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
(แบบติดตาม ต.4) 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

5 ปี เรียงตามวันที่ 

เล่มสรุปผลการด าเนิน
โครงการ  

(แบบติดตาม ต.5) 

เจ้าหน้าที่แผนกกิจการ
นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

 

 

 

 

1. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนิน

โครงการแนบรายละเอยีดโครงการ 

ตามงบประมาณและโครงการที่ได้รับ

จัดสรร ก าหนดการ พร้อมแบบฟอร์ม

โครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ลง

นามโดยรองคณบดีฝ่ายกจิการ

นักศึกษาฯ และส่งเอกสารของอนุมัติ

โครงการดังกล่าวไปยังงานสารบรรณ 

งานการเงิน งานพัสดุ และหัวหนา้

ส านักงานคณบดี ตามล าดับ 

20 

นาที 
แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าป ี

2. 

คณบดี 

 

 

 

 

เสนอคณบดีพิจารณาการอนุมัติ

ด าเนินโครงการ 

20 

นาที 

แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ

งบประมาณประจ าป ี

3. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินโครงการ และจัดท าเอกสารที่

เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินโครงการ 

1 ชม. 1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน

โครงการ 

2. หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

โครงการ 

3. หนังสือเชิญวิทยากร 

4. หนังสือเชิญประธานเปิดโครงการ 

5. หนังสือเชิญกล่าวรายงานโครงการ 

6. หนังสือเชิญเป็นพิธีกร 

7. หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้ารว่ม     

(ถ้ามี) 

8. หนังสือเชิญสื่อมวลชน (ถ้ามี) 

 
 
 

เริ่มต้น 

คณบดี
พิจารณา 

 

ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินโครงการ และจัดท าเอกสาร
ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินโครงการ 

1 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 



ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

9. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดู

งาน (ถ้ามี) 

10. หนังสือขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจา้ง 

11. บันทึกขอใช้รถยนต์ราชการ 

12. บันทึกขออนุมัตินักศึกษาชว่ยงาน    

(ถ้ามี) 

13.บันทึกขออนุมัติเบิกค่าชดเชยการ

เดินทาง (ถ้ามี) 

14.บันทึกขออนุมัติไปราชการ (ถ้ามี) 

15.บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที ่/

ยืมอุปกรณ์ (ถา้มี) 
4. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

1. จัดท าเอกสารสัญญายืมเงิน พร้อม

แนบอนุมัติโครงการเสนอกองคลัง

ก่อนวันด าเนินโครงการอย่างน้อย 7 

วัน 

2. กรณีจัดชื้อจัดจ้างต้องด าเนินงาน

กับแผนกพัสดุคณะ ในการท าเรื่องซ้ือ

วัสดุอุปกรณ์ในโครงการอยา่งน้อย 7 

วัน 

3. จัดเตรียมสถานที่ด าเนินโครงการ 

4. ด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนด  

5. บันทึกภาพเข้าร่วมโครงการ หรือ

ระหว่างการด าเนินโครงการเพื่อเป็น

หลักฐาน 

6. การทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วม

โครงการ จากแบบทดสอบที่

ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนด 

7. การประเมินผลโครงการของ

ผู้เข้าร่วมโครงการจากแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนด 

 

1 วัน 1. สัญญายืมเงิน  

2.แบบฟอร์มรายงานความต้องการจัดชือ้/     

จัดจ้าง 

3. แบบประเมินผลโครงการของผู้เข้าร่วม

โครงการจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วมโครงการ 

 

ด าเนินโครงการ 

1 

2 



ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   

 

   

5. 

 

 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าหนา้ที่

แผนกกิจการนักศึกษาคณะ 

ตรวจสอบ เอกสารค่าใช้จ่ายใน

โครงการ ใบส าคัญรับเงิน และ

หลักฐานการเบกิจ่าย วันที่ด าเนิน

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามกีาร

แก้ไขส่งกลับให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

แก้หรือไม่มีการแก้ไขส่งหัวหนา้

ส านักงาน) 

2. ส าเนาบันทึกข้อความขออนุมัติ

ด าเนินโครงการแนบโครงการส่งคืน

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินโครงการ 

3. ส่งเอกสารเคลียร์เงินยืมโครงการ

ภายใน 15 วัน ตอ่กองคลัง 

1 ชม. 

1. แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย  

แบบ กค.003 

2. แบบฟอร์ม ขอส่งคืนเงินยืมทดรอง

ราชการ แบบ กค.006 

6. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

 

1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ติดตามผลการด าเนินงาน ผลการใช้

ประโยชน์ ยอดผู้เข้ารว่ม 

กลุ่มเป้าหมาย ผลการทดสอบความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

และผลการด าเนินโครงการตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว ้

-จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ (แบบติดตาม ต.

4) พร้อมระบุลิงก์เล่มสรุปผลการ

ด าเนินโครงการ 

-จัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ 

(แบบติดตาม ต.5) ภายใน 45 วัน 

หลังจากการด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์เล่มสรุปบน

เว็บไซต์ และด าเนินการส่งเล่มสรุปผล  

 

 

 

 

 

 

ภายใน 

45 วัน 

แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

(แบบติดตาม ต.4) 

เล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ  

(แบบติดตาม ต.5) 

สรุปผลด าเนิน
โครงการ 

รายงานค่าใช้จ่าย 
การด าเนินโครงการ 

2 

3 



 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด

งำน 

ระยะ 

เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   การด าเนินโครงการ (แบบติดตาม   
ต.5)  พร้อมแบบฟอร์มสรุปผลการ 
ด าเนินงานโครงการ (แบบติดตาม   
ต.4) ให้กับแผนกนโยบายและแผน
คณะ นโยบายและแผนคณะจะ
ด าเนินการส่งไปยังส านักงานส่งเสริม
ภาพลัษณ์องค์กร มทร.ตอ. 

  

7. 

จนท.แผนก

กิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพิเศษ 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อราย

ผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ 

ตามล าดับ เพื่อทราบผลการด าเนิน

โครงการ ปัญหาและอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนิน

โครงการในปีต่อไป 

1 ชม. 

แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

(แบบติดตาม ต.4) 

เล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ        

(แบบติดตาม ต.5) 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ด้านพัฒนากิจกรรม

นักศึกษา 

สิ้นสุด 

3 



 

รายงานประเมินตนเอง ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2563 
 

แผนกประกันคุณภาพ 

 

ชื่อ : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
คุณวุฒิ : บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)  
           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
Email : krittiphum_wa@rmutto.ac.th 
โทร 1336 
 
 

 ชื่อ : น.ส.รินทร์ศิริ  จีนโห้  
คุณวุฒ ิ:  
กศ.บ. ( เทคโนโลยีการศึกษา ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ต าแหน่ง : ธุรการสาขาวิชา 
โทร 1333 
 

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ           

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพภายในของ หน่วยงานกําหนดมาตรฐาน 
และเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงการประกัน คุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก ให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร อาจารย์และ บุคลากรภายในหน่วยงาน ประสานงาน 
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ประสานงานการตรวจสอบ และรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงานกํากับ ติดตาม การ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
จัดทําแผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพของ หน่วยงาน กํากับติดตามตัวชี้วัดตามคํารับรองต่างๆ การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง และการดําเนินงาน ในรอบปีตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหน่วยงาน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
รวมถึงกําหนดนโยบายในการ บริหารงานและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้
หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน          

 แผนกกิจกรรมนักศึกษา สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

 1. การวางแผนงานด้านประกันคุณภาพ  
 2. การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
 3. การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับคณะ 
 4. การกรอกข้อมลูในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ระดับคณะ 

 

mailto:krittiphum_wa@rmutto.ac.th


มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การวางแผนงานด*านประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

2/2564 

 

วันท่ีบังคับใชY 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 

อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 
แกYไขคร้ังท่ี : 

(ถYามี) 

วัตถุประสงค, : 1.1 เพ่ือแสดงวิธีการทำงานท่ีสามารถถHายทอดให*กับผู*เข*ามาปฏิบัติงานใหมHได*  
1.2 เพ่ือเปQนกรอบและแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในปTการศึกษาน้ัน 

ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ : ทุกหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนการวางแผนด*านประกันคุณภาพ ได*ร*อยละ 100 
ขอบเขตงาน : เริ่มตั้งแตHแตHงตั้งคณะกรรมบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด*านประก ันคุณภาพการศึกษา

เพื่อทำแผนประกันคุณภาพ แผนพัฒนาคุณภาพและปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพรวมถึงกำหนด
ผู*รับผิดชอบการดำเนินงาน และกำหนดคHาเปYาหมายในแตHละตัวบHงชี้ เพื่อให*การดำเนินมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค: 

คำจำกัดความ :  
 

- ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ประจำปTการศึกษา น้ันๆ  
- แผนการประกันคุณภาพ หมายถึง แผนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี 
ประจำปTการศึกษา น้ันๆ  
- แผนพัฒนาคุณภาพ  หมายถึง แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปTการศึกษา นั้นๆ  จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากปTการศึกษาท่ีผHานมา 

หนAาท่ีความ
รับผิดชอบ :  
 

คณะกรรมการประจำคณะ : พิจารณาแผนประกันคุณภาพประจำปTการศึกษา  
 
คณะกรรมการบริหาร: พิจารณาแผนประกันคุณภาพประจำปTการศึกษา  
 
คณะกรรมการ: กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพ, กำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ, สนับสนุน 
สHงเสริมให*เกิดการประกันคุณภาพ,กำหนดเปYาตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ,กำหนดผู*กำกับและผู*รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด  
คณบดี : พิจารณาแตHงตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามด*านประกันคุณภาพ, พิจารณา
เปYาหมายและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ, พิจารณาแผนประกันคุณภาพการศึกษา,พิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
รองคณบดีฝnายบริหารและแผน : พิจารณาเปYาหมายตัวช้ีวัด 
รองคณบดีฝnายวิชาการและวิจัย : พิจารณาเปYาหมายตัวช้ีวัด   



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การวางแผนงานด*านประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

2/2564 

 

วันท่ีบังคับใชY 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 

อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 
แกYไขคร้ังท่ี : 

(ถYามี) 

รองคณบดีฝnายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ : พิจารณาเปYาหมายตัวช้ีวัด  
เจ*าหน*าท่ีประกัน : ประสานงานกับหลักสูตรในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ จัดทำคำส่ังแตHงต้ัง 
คณะกรรมการ, จัดทำเปYาหมายตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ, จัดทำผู*กำกับและผู*รับผิดชอบตัวช้ีวัด  
อาจารย:ประจำหลักสูตร : จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, พิจารณาเปYาหมายตัวชี้วัด,พิจารณาผู*กำกับ
และผู*รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

เอกสารอAางอิง : • ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ:และแนว
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วHาด*วยงานสารบรรณ  
• คูHมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

แบบฟอร,มท่ีใชA : 1. คำส่ังแตHงต้ังคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ำกับติดตามการดำเนินงานด*านประกันคุณภาพการศึกษา  
2. แบบฟอร:มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
3. แบบฟอร:มตัวบHงช้ีและเปYาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  
4. แบบฟอร:มผู*กำกับและผู*รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

เอกสารบันทึก : ช่ือเอกสาร ผูAรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
คำสั่งแต@งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร

คุณภาพและกำกับ

ติดตามการดำเนินงาน

ดNานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร

คุณภาพและกำกับ

ติดตามดNานการประกันฯ 

คณะวิทยาศาสตร>และ

เทคโนโลยี 

1 ปTการศึกษา - แฟWมเอกสาร 

- Google drive 

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) 

- รองคณบดีทั้ง 3 ฝnาย 

- อาจารย>ประจำ

หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร>และ

เทคโนโลยี 

3 ปTการศึกษา - แฟWมเอกสาร 

- Google drive 



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การวางแผนงานด*านประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

2/2564 

 

วันท่ีบังคับใชY 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

ควบคุมโดย :  นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 

อนุมัติโดย :  รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 
แกYไขคร้ังท่ี : 

(ถYามี) 

ตัวบ@งชี้และเปWาหมาย 

และผูNกำกับและ

รับผิดชอบการจัดทำ

รายงานการประเมิน

ตนเอง  

- รองคณบดีทั้ง 3 ฝnาย 

- อาจารย>ประจำ

หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร>และ

เทคโนโลยี 

3 ปTการศึกษา - แฟWมเอกสาร 

- Google drive 

 
 



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางแผนงานด้านประกันคุณภาพ 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
                       เร่ิมต้น 
 

   

1.  

รองคณบดีทั้ง 
3 ฝ่าย/
ประธาน
หลักสตูร/
เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ

ประจ าคณะ 
 

 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ระดับหลักสตูร/คณะ 

1 วัน 1. ค าสั่งคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ  

2. คณบด ี
 
 

 
 

                       พิจารณา 
 
 

1. เสนอคณบดีพิจารณา 
ลงนาม 

1 วัน 1. ค าสั่งคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

3.  
เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ

ประจ าคณะ 
 
 

 
  

1. จัดท าแผนประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2. ประสานอาจารย์ประจ า
หลักสตูรในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 
3. ประสานกับรองคณบดีทั้ง 
3 ฝ่าย ในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 
4. ประสานอาจารย์ประจ า
หลักสตูร และรองคณบดีทั้ง 3 
ฝ่ายในการก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายการประกันคณุภาพ 
และจัดท าข้อมูลดังกล่าว 
5. ประสานอาจารย์ประจ า
หลักสตูร และรองคณบดีทั้ง 3 
ฝ่ายเพื่อก าหนดผู้ก ากับและ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด พร้อมทั้ง
จัดท าข้อมูลดังกล่าว 

7-15 วัน 1. แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ
หลักสตูร/คณะ/สนง. 
2. ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายการ
ประกันคณุภาพ 
3. ผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

  
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารและ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดบั

หลักสตูร /คณะ 
 

- จัดท าแผน/ปฏิทิน ประกันคุณภาพ 

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

- ก าหนดตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 

- ก าหนดผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบตัวชีว้ดั 

 

1 



 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

4. อาจารย์
ประจ า

หลักสตูร/
ประธาน

หลักสตูร/รอง
คณบดีทั้ง3 
ฝ่าย/คณบดี

คณะกรรมการ
บริหาร/

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตร 
2. รองคณบดีทั้ง 3 ฝ่าย 
พิจารณาแผนพัฒนาคณุภาพ
ประจ า 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายการประกันคณุภาพ 
พร้อมท้ังลงนามรับรองความ
ถูกต้อง ประธานหลักสูตรลง
นามเป็นผู้ทบทวน และรอง
คณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
เป็นผู้อนุมัต ิ
4. ประธานหลักสูตรพิจารณาผู้
ก ากับและผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
5. รองคณบดีทั้ง 3 ฝ่าย 
พิจารณาตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายการประกันคณุภาพ
พร้อมท้ังลงนามรับรอง และรอง
คณบดฝี่ายบริหารและแผนลง
นามเป็นผู้ทบทวน คณบดลีง
นามเป็นผู้อนุมัต ิ
6. คณบดีและรองทั้ง 3 ฝ่าย 
พิจารณาผู้ก ากับและ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
7. คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาค่าเป้าหมายการ
ประกันคณุภาพ และ
แผนพัฒนาคุณภาพระดับ
หลักสตูร/และระดับคณะ 
 

1-2 
วัน 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

   
 
 

   

 
 
 
 
 

1 

2 

พิจารณา 



 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

5. เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 

จัดส่งข้อมูลใหผู้้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 
 และจัดส่งไปยัง สนง.ประกันคณุภาพ

มหาวิทยาลยั 
 

1. จัดท าบันทึกข้อความส่ง
ข้อมูลไปยัง สนง.ประกัน
คุณภาพ 
2. เสนอคณบดีลงนาม 
3. ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง 
สนง.ประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลยั (ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ ผ่านระบบ E-
document 

1-2 
วัน 

1. บันทึกข้อความส่ง 
2. แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ
หลักสตูร/คณะ/สนง. 
3. ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายการประกนั
คุณภาพ 
4. ผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 

   
จบ 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  

คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

14/2564 

 

วันท่ีบังคับใชZ 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 

อนุมัติโดย : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 
แกZไขคร้ังท่ี : 

(ถZามี) 

วัตถุประสงค, : เพื่อเปDนแนวทางและลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงาน บุคลากรในหนJวยงานมีความรูKความเขKาใจใน 

ข้ันตอนการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดK 

ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ : ผูKปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหนKาท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ไดKรKอยละ 

100 

ขอบเขตงาน : คูJมือมาตรฐานขั้นตอนการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

จัดทำขึ้นสำหรับผูKรับผิดชอบงานดKานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หรืออาจารย=ผูKรับผิดชอบ หลักสูตร ที่มี

หนKาที่ในการบริหาร/สนับสนุนการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร=และ

เทคโนโลยี มีขอบเขตงาน ดังน้ี 

- ข้ันตอนการกำหนดและแตJงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

- ข้ันตอนการจัดพิมพ=หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- ข้ันตอนการขอหKองประชุมและวัสดุอุปกรณ= 

- ข้ันตอนการวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมิน 

- ข้ันตอนการจัดเตรียม/จัดสJงเอกสาร แบบฟอร=มท่ีเก่ียวขKองสำหรับการตรวจประเมิน 

- ข้ันตอนการจัดเตรียมหKองประชุมและโสตทัศณูปกรณ=สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

- ข้ันตอนการจัดทำรายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ข้ันตอนการรายงานผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ทั้งนี้ สามารถนาไปใชKทุกครั้งที่มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับ 

หลักสูตร 

คำจำกัดความ :  
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตาม 

องค=ประกอบและตัวบJงช้ีท่ีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กำหนด 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หมายถึง การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตนเองของหลักสูตรตลอดปm 

การศึกษา (Self-Assessment Report) ที ่ใชKรายงานตJอมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา (สกอ.) 



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  

คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

14/2564 

 

วันท่ีบังคับใชZ 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 

อนุมัติโดย : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 
แกZไขคร้ังท่ี : 

(ถZามี) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง ผูKทรงคุณวุฒิ/ผูKเชี่ยวชาญที่ไดKรับการแตJงตั้งจาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กำหนดเพ่ือทำหนKาท่ีในการเขKาตรวจเย่ียม และประเมินการดำเนินงานของคณะ 
 

CHE QA Online หรือระบบฐานขKอมูลดKานการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบที่ใชKในการ จัดทำ 

“รายงานการประเมินตนเอง (SAR)” และยืนยันผลการประเมิน ในระดับสถาบัน ระดับคณะและระดับ

หลักสูตร โดยกำหนดใหKสถาบันสJงรายงานประจำปmที่เปDนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผJานระบบ CHE 

QA Online ภายใน 120 วัน นับจากส้ินปmการศึกษา 

หนAาท่ีความ
รับผิดชอบ :  
 

คณะกรรมการประจำคณะ : พิจารณากำหนดการและคณะกรรมการตรวจประเมิน พิจารณาและใหK 

ขKอเสนอแนะสำหรับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร และคณะจากผลการตรวจประเมิน  
 

คณะกรรมการบริหารคณะ : พิจารณากำหนดการ และคณะกรรมการตรวจประเมิน พิจารณาและใหK 

ขKอเสนอแนะสาหรับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร และคณะจากผลการตรวจประเมิน  
 

คณบดี : กำหนดรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน : ตรวจสอบขKอมูลพื้นฐานของหลักสูตร, ตรวจสอบผล 

การดำเนินงานและรายการหลักฐานของหลักสูตร, กรอกขKอมูลรายงานผลการตรวจประเมินฯ, ตรวจสอบ 

คะแนนการประเมินตามตาราง ป.1 และ ตาราง IPO 
 

รองคณบดีฝ�ายบริหารและแผน : เสนอกำหนดการตรวจประเมินตJอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

ประจำคณะ 
 

รองคณบดีฝ �ายวิชาการและวิจ ัย : เสนอผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตJอ 

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำคณะ 
 

หัวหนKาสาขาวิชา / ประธานหลักสูตร : จัดทำเลJมรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)  
 

เจKาหนKาที่ประกัน : ติดตJอประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมินเกี่ยวกับกำหนดการและวิธีการตรวจ 

ประเมิน, จัดทำหนังสือเชิญกรรมการตรวจประเมิน, จัดทำกาหนดการตรวจประเมิน,จัดทำคำสั่งแตJงต้ัง 

คณะกรรมการดำเนินโครงการ,ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมินในการจัดทำรายงานผลการตรวจ



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  

คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

14/2564 

 

วันท่ีบังคับใชZ 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 

อนุมัติโดย : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 
แกZไขคร้ังท่ี : 

(ถZามี) 

ประเมิน, จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ= สถานที่ และสื่อตJาง ๆ ในการตรวจประเมิน, จัดสJงรายการหลักฐาน รายงาน

ผลการตรวจประเมิน ไปยังสำนักงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

เอกสารอAางอิง : คูJมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร=และ

เทคโนโลยี ไดKดำเนินการตามระเบียบ ประกาศและขKอบังคับ ตJาง ๆ ดังน้ี 

- ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ=และแนว 

ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการ ประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องแนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ.2559 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วJาดKวย หลักเกณฑ=และอัตราการจJายคJาตอบแทน 

คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2559 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วJาดKวยงานสารบรรณ  

- คูJมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 

- ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

แบบฟอร,มท่ีใชA : 1. หนังสือราชการภายในและภายนอก 

2. รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

3. คำส่ังแตJงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

4. คำส่ังแตJงต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  

5. แบบตอบรับ 

6. แบบฟอร=มการลงเวลาปฏิบัติงาน และใบเสร็จรับเงินคJาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 

7. รายงานผลการตรวจประเมินและบันทึกภาคสนามระดับหลักสูตร 



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  

คณะวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

14/2564 

 

วันท่ีบังคับใชZ 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 

อนุมัติโดย : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 
แกZไขคร้ังท่ี : 

(ถZามี) 

8. กำหนดการดำเนินโครงการ 

9. แบบฟอร=มขออนุมัติการใชKหKองประชุม และขอใชKยานพาหนะ  

10. แบบฟอร=มขอยืมวัสดุอุปกรณ=ในการดำเนินโครงการฯ 

11. รายงานคJาใชKจJาย 

เอกสารบันทึก : ช่ือเอกสาร ผูAรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
รายงานผลการ

ดำเนินงานหลักสูตร  

(มคอ.7) 

ประธานหลักสูตร/

อาจารย>ผูSรับผิดชอบ

หลักสูตร 

/เจSาหนSาที่ประกัน

คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร>และ

เทคโนโลยี 

5 ปVการศึกษา - แฟ[มเอกสาร 

- Google drive 

รายงานผลการประเมิน ประธานหลักสูตร/

อาจารย>ผูSรับผิดชอบ

หลักสูตร 

/เจSาหนSาที่ประกัน

คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร>และ

เทคโนโลยี 

5 ปVการศึกษา - แฟ[มเอกสาร 

- Google drive 

รายงานค@าใชSจ@ายในการ

ตรวจประเมิน/การ

เบิกจ@ายค@าตอบแทน 

เจSาหนSาที่ประกัน

คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร>และ

เทคโนโลยี 

10 ปVงบประมาณ - แฟ[มเอกสาร 

- Google drive 
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับ ลัก ูตร 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ ายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอก ารที่เกี่ยวข้อง 

   
เริ่มต้น 

 

   

1. 
 
 
 

เจ้า น้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 

 

เจ้า น้าท่ีประกันคุณภาพ
ตร จ อบการด าเนินงานตาม
ปฏิทินประกันคณุภาพ 
ประจ าปีการ ึก า  
 
 

10 
นาที 

ปฏิทินการประกันคุณภาพ ประจ าปี
การ ึก า ม า ิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะ ันออก 

2. เจ้า น้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 

1. พิมพ์บันทึกข้อค ามแจ้ง
ั น้า าขา ิชา/ประธาน
ลัก ตูร เพื่อก า นด ันในการ

การตร จประเมินและรายชื่อ
คณะกรรมการตร จประเมิน 
ตามกรอบระยะเ ลาในปฏิทิน
การ ึก าและรายชื่อผูต้ร จ
ตามฐานข้อมลูผูต้ร จประเมิน 
ระดับ กอ. และ มทร.ตะ ัน
ออก 

30 
นาที 

1. บันทึกข้อค าม ่งภายในตาม
ระเบียบ  านักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ย
งาน ารบรรณ พ. .2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ. .2548 
ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมใ ม่ล่า ุด 
พ. .2554 
2. แบบฟอร์มเ นอรายชื่อ
คณะกรรมการตร จประเมิน 
3. ประกา  มทร.ตะ ันออก เรื่อง
แน ปฏิบัติการก า นดคณุ มบัติ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การ ึก าภายใน 
4. ฐานข้อมูลผู้ตร จประเมินระดบั 
กอ. และ มทร.ตะ ันออก 

 
3. 
 
 
 

ั น้า
าขา/

ประธาน
ลัก ตูร 

 

 

 
   

ั น้า าขา ิชา ประธานแจ้ง
ก า นดการตร จประเมินและ
รายชื่อคณะกรรมการตร จ
ประเมินตามฐานข้อมูลผู้ตร จ
ประเมิน ระดบั กอ. และ  
มทร.ตะ ันออก 
 
 

3 ัน 1. แบบฟอร์มเ นอรายชื่อ
คณะกรรมการตร จประเมิน 
2. ฐานข้อมูลผู้ตร จประเมินระดบั 
กอ. และ มทร.ตะ ันออก 

   
 
 

   

 

 

 

 

ตร จ อบปฏิทินประกันคุณภาพ

การ ึก า ม า ิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะ ันออก 

 

จัดพิมพ์บันทึกข้อค ามแจ้ง

ั น้า าขา/ประธาน ลัก ูตร 

ั น้า าขา/ประธาน ลัก ูตร 

ก า นด ันตร จประเมินและรายชื่อ

คณะกรรมการตร จประเมิน 
 

1 
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ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ ายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/
รายละเอียดงาน 

ระยะ 
เวลา 

เอก ารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

4. 
 

เจ้า น้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 

1. ร บร มข้อมูล
ก า นดการตร จประเมิน 
2. ร บร มรายชื่อ ที่อยู่ 
เบอร์โทร ัพท์ และ
คุณ มบัติของผู้ตร จตาม
แบบฟอร์ม รายช่ือผูต้ร จ
ประเมินคุณภาพการ ึก า
ภายในประจ าปีการ ึก า  
 

30 นาที 
ต่อ 
1

ลัก ตูร 

1. แบบฟอร์มรายนาม
คณะกรรมการและ
ก า นดการในการตร จ
ประเมิน 
2. แบบฟอร์มเ นอรายชื่อ
คณะกรรมการตร จประเมิน 
 

5. รองคณบดี
ฝ่ายบริ าร
และแผน 

 
 
 
 

 

1. เจ้า น้าท่ีประกัน
คุณภาพจดัท า ร่าง าระ
เ นอต่อ รองคณบดีฝา่ย
บริ ารและแผน  
2. รองคณบดีฝา่ยบริ าร
และแผนเ นอ าระประชุม
ต่อเจ้า น้าท่ี ารบรรณเพื่อ
จัดท า าระการประชุม 
 

 แบบฟอร์มเ นอ าระต่อคณะ
กรรมการบริ ารและ
คณะกรรมการประจ าคณะ
คณะมนุ ย า ตร์และ
ังคม า ตร ์

6. คณะกรรมการ
บริ าร/

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองคณบดฝี่ายบริ ารและ
แผน น าเ นอก า นดการ
และคณะกรรมการตร จ
ประเมิน ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

30 นาที 
 

ารระการประชุม
คณะกรรมการบริ ารคณะ 

   
 
 

   

 

 

เ นอ าระประชุม 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

1 

ร บร มข้อมลู 

2 

พิจารณาโดยคณะ

กรรมการบริ าร/

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

 

ขั้นตอนท่ี 3 
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ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ ายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอก ารที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 

  

7. 
 
 
 

เจ้า น้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 

 
 

1. จัดท าบันทึกข้อค าม ่ง
ก า นดการ รายชื่อประธาน
และคณะกรรมการตร จถึง 
ผอ.  านักงานประกันคุณภาพ
2. แนบรายนามคณะกรรมการ
และก า นดการ ตร จประเมิน  
3. แนบรายชื่อผู้ตร จประเมิน
คุณภาพการ ึก าภายในระดับ
ลัก ตูร 

4. เ นอคณบดีลงนาม 
5. จัด ่ง นัง ือไปยัง  านักงาน
ประกันคณุภาพด้ ยรูปแบบ
เอก าร รือ ผ่านระบบ E-
Document 
 

1 ัน 1. บันทึกข้อค าม ่ง 
2. แบบฟอร์มรายนามคระ
กรรมการตร จประเมินและด า
นดการตร จประเมิน 

3. แบฟอร์มรายชื่อผู้ตร จ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ลัก ตูร 

8. เจ้า น้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 

 

1. จัดท า นัง ือเชิญ
คณะกรรมการตร จประเมินทั้ง
ภายในและภายนอก พร้อมท้ัง
ใ ้คณบดลีงนาม 
2. จัดท าค า ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ
ตร จประเมินประกันคณุภาพ 
ระดับ ลัก ตูร 
3. จักท า นัง ือแบบตอบรับ
ิทยากร 

4. จัดท าเอก าร  า รับค่าตอ
แทนผู้ตร จผู้ตร จประเมิน 
5. ประ านประธาน ลัก ตูร
ในการขออนุมัติโครงการพร้อม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ 
6. ใบลงลายมือช่ือ  า รับ
ผู้เข้าร่ มโครงการ 
7. จัดเตรยีมระบบประชุม
ออนไลน์ (Google meet / 
Zoom Application) 

1 ัปดา  ์ 1.  นัง ือภายนอก เชิญ
คณะกรรมการตร จประเมิน
คุณภาพ (  า รับผู้ตร จภายนอก) 
2. บันทึกข้อค ามเชิญ
คณะกรรมการตร จประเมิน 
(  า รับผู้ตร จภายใน
ม า ิทยาลยั) 
3. ค า ั่งแต่งตั้งคระกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
4. แบบตอบรับ ิทยากร 
5. ใบ  าคัญรับเงิน  
6. ใบลงลายมือช่ือ 
 
 

 
 
 

     

 

2 

 

่งข้อมูลไปยัง  านักงานประกัน

คุณภาพ 

 

จัดท าเอก ารที่เกี่ย ข้องกับการ

ตร จประเมินคุณภาพ ลัก ูตร 

3 
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ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ ายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอก ารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

10. ั น้า
าขา ิชา/
ประธาน
ลัก ตูร 

 1. ั น้า าขา ิชา/ประธาน
ลัก ตูร จัดท ารายละเอียด

ค่าใช้จ่ายและขออนุมัติ
กิจกรรม/โครงการการตร จ
ประเมินประกันคณุภาพ 
2. ่งใ ้เจ้า น้าท่ีการเงิน
ด าเนินการใน ่ นท่ีเกี่ย ข้อง
ต่อไป 
*ควรด ำเนินกำรล่วง น้ำอย่ำง
น้อย 20 วัน 

1 ัน - นัง ือภายใน ขออนุมัติการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการการตร จ
ประเมินประกันคณุภาพ 
- แบบฟอร์มเ นอค าขอกิจกรรม/
โครงการ งบประมาณประจ าป ี

11. 
 

เจ้า น้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

1. ประ านกับประธาน
ลัก ตูรในการขอไฟล์เอก าร

เล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ลัก ตูร (มคอ.7)  

2. จัดท าเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงาน ลัก ูตร (มคอ.7)
 า รับผู้ตร จประเมินและ

อาจารย์ประจ า ลัก ตูร 
3. ประ านกับผู้ตร จในการ
จัด ่งเล่ม (มคอ.7) เพื่อเป็นการ
แจ้งใ ้ทราบ ่าจะจัด ่งเล่ม 
(มคอ.7) ใ ้โดย ิธีการใด 
3. จัด ่งเลม่รายงานผลการ
ด าเนินงาน ลัก ูตร (มคอ.7) 
ใ ้ผู้ตร จ 
*รูปเล่ม SAR ควร ่งก่อน
ล่วง น้ำอย่ำงน้อย 15 วันท ำ
กำร 
* ควร ่งเล่ม PDF ผ่ำนระบบ 
Email ล่วง น้ำ 15 วัน 

30 
นาที 

 เลม่รายงานผลการด าเนินงาน
ลัก ตูร (มคอ.7) 

   
 
 

   

 

 

 

 

จัดท าพร้อม ่งเล่ม รายงานผล

การด าเนินงาน ลัก ตูร  
(มคอ.7) ไปยังผู้ตร จประเมิน 

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการตร จ

ประเมิน 

3 

4 
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ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ ายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอก ารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

12. เจ้า น้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 
 

1. จัดเตรยีม ถานท่ีและ ้อง
ประชุม 
2. เตรียม ั ดุอุปกรณ์ในการ
ตร จประเมิน 
3. เตรียมเอก ารที่เกี่ย ข้องใน
การด าเนินการตร จประเมิน 
4. ประ านกับแม่บ้านในการ
ท าค าม ะอาด ้องประชุม  
* เพื่อเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อม 1 วันก่อนตรวจประเมิน 

1 ัน  

13. 
 
 
 

คณะกรรมการ
ตร จ

ประเมิน/
ประธาน
ลัก ตูร/
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
ลัก ตูร/

เจ้า น้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการตร จประเมินตาม
ก า นดการ 
* ลังจำกเ ร็จ ิ้นกำรตรวจ
ประเมิน รือช่วงเวลำที่
เ มำะ มเจ้ำ น้ำท่ีประกัน
คุณภำพน ำเอก ำรที่เกี่ยวข้อง
ในกำรเบิกค่ำใช้ใ ้
คณะกรรมกำรตรวจประเมินลง
ลำยมือช่ือพร้อมกับแนบ  ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชน ตำม
ระเบียบกำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนผู้ตรวจ 

1 ัน 1. เล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ลัก ตูร (มคอ.7) 

2. รายงานผลการตร จประเมิน
คุณภาพระดับ ลัก ูตร 
3. บันทึกภาค นาม ระดับ ลัก ตูร 
4. ใบ  าคัญรับเงิน (  า รับ
คณะกรรมการตร จประเมินลงนาม) 
5. แบบตอบรับ ิทยากร 
6.  าเนาบัตรประจ าตั ประชาชน 
คณะกรรมการตร จประเมิน พร้อม
ลงนาม  าเนาถูกต้อง 
 

14. ั น้า
าขา ิชา/
ประธาน
ลัก ตูร 

 
 
 
 

1. ั น้า าขา ิชา/ประธาน
ลัก ตูร รายงานผลการ

ด าเนินโครงการพร้อมทั้ง
ค่าใช้จ่ายการตร จประเมินต่อ
เจ้า น้าท่ีการเงิน 
2. เจ้า น้าที่การเงินประจ า
คณะด าเนินการใน ่ นท่ี
เกี่ย ข้องต่อไป 
 
 
 
 

1 ัน 1. ใบ  าคัญรับเงิน (  า รับ
คณะกรรมการตร จประเมินลงนาม) 
2. แบบตอบรับ ิทยากร 
3.  าเนาบัตรประจ าตั ประชาชน 
คณะกรรมการตร จประเมิน พร้อม
ลงนาม  าเนาถูกต้อง 
4. ก า นดการตร จประเมิน 
5. ใบลงลายมือช่ือผู้เข้าร่ มโครงการ 
6. นัง ือเชิญ ิทยากร 
7. ค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการตร จประเมินประกัน
คุณภาพ 

   
 
 

   

 
 
 
 

 

ตร จประเมิน 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

4 

 

เตรียมการก่อนตร จประเมิน  
1 ัน 

5 
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ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ ายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอก ารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

15. ั น้า
าขา ิชา/
ประธาน
ลัก ตูร 

 1. ั น้า าขา ิชา/ประธาน
ลัก ตูร ่งรายงานผลการ

ตร จประเมิน พร้อมน า ่ง
ข้อมูลมายังเจ้า น้าที่ประกัน
คุณภาพคณะ ดังนี้ 
  - มคอ.7 รือ SAR จ าน น 2 
เล่ม พร้อมไฟล์อเิล็กทรอนิก ์ 
(PDF) 
  - รายงานผลการตร จ
ประเมินตร จคุณภาพ จ าน น 
2 เล่ม พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิก ์ 
(PDF) 
 

2 ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ลัก ตูร (มคอ.7) 

2. เล่มรายงานผลการตร จ
ประเมินคุณภาพ 

16. เจ้า น้าท่ี
ประกัน

คุณภาพ/รอง
คณบดฝี่าย
ิชาการและ

ิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้า น้าท่ีประกันคณุภาพ
ร บร มรายงานผลการตร จ
ประเมินเ นอ (ร่าง) าระการ
ประชุมต่อรองคณบดฝี่าย
ิชาการและ ิจัย 

2. รองคณบดีฝา่ย ิชาการและ
ิจัยจัดท า าระการประชุม

จัด ่งใ ้เจ้า น้าท่ีแผนก าร
บรรณจัดท า าระการประชุม
ต่อไป 
3. รองคณบดีฝา่ย ิชาการและ
ิจัย เ นอรายงานผลการตร จ

ประเมินต่อที่ประชุม 

1 ัน 
 
 
 

 
1 ัน 
 
 
 
 

30 
นาที 

1. าระการประชุม
คณะกรรมการบริ ารคณะ 
2. าระการประชุมคระ
กรรมการประจ าคณะ 

   
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

รายงานผลการตร จประเมิน 

เ นคณะกรรมการ

บริ ารและ

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ

พิจารณา 

6 
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ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ ายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอก ารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

17. เจ้า น้าท่ี
ประกัน

คุณภาพ/
อาจารย์
ประจ า
ลัก ตูร/

คณะกรรมการ
ตร จประเมิน 

 
 
 
 
 
 

1. เจ้า น้าที่ประกันคณุภาพ
ร บร มเล่ม (มคอ.7) และเล่ม
รายงานผลการตร จประเมิน
คุณภาพ จดั ่งไปยัง  านักงาน
ประกันคณุภาพม า ิทยาลยั 
2. อาจารย์ประจ า ลัก ูตรที่
รับผิดชอบตั ช้ี ัดน าข้อมลูเข้า
ระบบ CHE QA Online  
3. คณะกรรมการตร จประเมิน
ยืนยันผลการตร จประเมินใน
ระบบ CHE QA Online 

1 ัน 
 
 
 
 

7 ัน 
 
 

3 ัน 

1. เล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ลัก ตูร (มคอ.7) 

2. เล่มรายงานผลการตร จ
ประเมินคุณภาพ 
3. ระบบ CHE QA Online 
ลิงค์ www.Cheqa.mua.go.th 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

ยืนยันผลการตร จประเมิน 

ิ้น ุด 



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ  
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

15/2564 

 

วันท่ีบังคับใชZ 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 
ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 
อนุมัติโดย : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 

แกZไขคร้ังท่ี : 

(ถZามี) 

วัตถุประสงค, : 1. เพ่ือเปDนแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
2. เพ่ือใหLผูLท่ีมีสOวนไดLสOวนเสียไดLรับขLอมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือไดL 

ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ : ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะไดL รLอยละ 100 
ขอบเขตงาน : คูOมือมาตรฐานขั้นตอนการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี จัดทำ

ขึ้นสำหรับผูLรับผิดชอบงานดLานประกันคุณภาพระดับคณะ ที่มีหนLาที่ในการบริหาร/สนับสนุนการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ ของคณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี มีขอบเขตงาน ดังน้ี 
- ข้ันตอนการกำหนดและแตOงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
- ข้ันตอนการจัดพิมพ:หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน 
- ข้ันตอนการขอหLองประชุมและวัสดุอุปกรณ: 
- ข้ันตอนการวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมิน 
- ข้ันตอนการจัดเตรียม/จัดสOงเอกสาร แบบฟอร:มท่ีเก่ียวขLองสำหรับการตรวจประเมิน 
- ข้ันตอนการจัดเตรียมหLองประชุมและโสตทัศณูปกรณ:สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
- ข้ันตอนการจัดทำรายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- ข้ันตอนการรายงานผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ทั้งนี้ สามารถนาไปใชLทุกครั้งที่มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับ 
คณะ 

คำจำกัดความ :  
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตาม 
องค:ประกอบและตัวบOงช้ีท่ีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กำหนด 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หมายถึง การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตนเองของคณะตลอดปn 
การศึกษา (Self-Assessment Report) ที ่ใชLรายงานตOอมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา (สกอ.) 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง ผูLทรงคุณวุฒิ/ผูLเชี่ยวชาญที่ไดLรับการแตOงตั้งจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กำหนดเพ่ือทำหนLาท่ีในการเขLาตรวจเย่ียม และประเมินการดำเนินงานของคณะ 
 



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ  
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

15/2564 

 

วันท่ีบังคับใชZ 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 
ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 
อนุมัติโดย : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 

แกZไขคร้ังท่ี : 

(ถZามี) 

CHE QA Online หรือระบบฐานขLอมูลดLานการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบที่ใชLในการ จัดทำ 
“รายงานการประเมินตนเอง (SAR)” และยืนยันผลการประเมิน ในระดับสถาบัน ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร โดยกำหนดใหLสถาบันสOงรายงานประจำปnที่เปDนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผOานระบบ CHE 
QA Online ภายใน 120 วัน นับจากส้ินปnการศึกษา 

หนAาท่ีความ
รับผิดชอบ :  
 

คณะกรรมการประจำคณะ : พิจารณากำหนดการและคณะกรรมการตรวจประเมิน พิจารณาและใหL 
ขLอเสนอแนะสำหรับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของคณะ และคณะจากผลการตรวจประเมิน  
 

คณะกรรมการบริหารคณะ : พิจารณากำหนดการ และคณะกรรมการตรวจประเมิน พิจารณาและใหL 
ขLอเสนอแนะสาหรับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของคณะ และคณะจากผลการตรวจประเมิน  
 

คณบดี : กำหนดรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน : ตรวจสอบขLอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบผล การดำเนินงาน
และรายการหลักฐานของ, กรอกขLอมูลรายงานผลการตรวจประเมินฯ, ตรวจสอบ คะแนนการประเมินตาม
ตาราง ป.1 และ ตาราง IPO 
 

รองคณบดีฝ�ายบริหารและแผน : เสนอกำหนด และรายงานผลการตรวจประเมินตOอคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจำคณะ 
 

เจLาหนLาที่ประกัน : ติดตOอประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมินเกี่ยวกับกำหนดการและวิธีการตรวจ 
ประเมิน, จัดทำหนังสือเชิญกรรมการตรวจประเมิน, จัดทำกาหนดการตรวจประเมิน,จัดทำคำสั่งแตOงต้ัง 
คณะกรรมการดำเนินโครงการ,ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมินในการจัดทำรายงานผลการตรวจ
ประเมิน, จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ: สถานที่ และสื่อตOาง ๆ ในการตรวจประเมิน, จัดสOงรายการหลักฐาน รายงาน
ผลการตรวจประเมิน ไปยังสำนักงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

เอกสารอAางอิง : คูOมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยี ไดLดำเนินการตามระเบียบ ประกาศและขLอบังคับ ตOาง ๆ ดังน้ี 
- ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ:และแนว 
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ  
คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

15/2564 

 

วันท่ีบังคับใชZ 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 
ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทน> แซ@เฮง 
อนุมัติโดย : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ> 

แกZไขคร้ังท่ี : 

(ถZามี) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องแนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พ.ศ.2559 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วOาดLวย หลักเกณฑ:และอัตราการจOายคOาตอบแทน 
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2559 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วOาดLวยงานสารบรรณ  
- คูOมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 
- ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

แบบฟอร,มท่ีใชA : 1. หนังสือราชการภายในและภายนอก 
2. รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 
3. คำส่ังแตOงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. คำส่ังแตOงต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  
5. แบบฟอร:มการลงเวลาปฏิบัติงาน และใบเสร็จรับเงินคOาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 
6. รายงานผลการตรวจประเมินและบันทึกภาคสนามระดับคณะ 
7. กำหนดการดำเนินโครงการ 
8. แบบฟอร:มขออนุมัติการใชLหLองประชุม และขอใชLยานพาหนะ  
9. แบบฟอร:มขอยืมวัสดุอุปกรณ:ในการดำเนินโครงการฯ 
10. รายงานคOาใชLจOาย 

เอกสารบันทึก : ช่ือเอกสาร ผูAรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

คณบด/ีรองคณบด/ี
เจNาหนNาที่ประกัน
คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร>และ
เทคโนโลยี 

5 ปQการศึกษา - แฟVมเอกสาร 
- Google drive 

รายงานผลการประเมิน คณบด/ีรองคณบด/ี
เจNาหนNาที่ประกัน
คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร>และ
เทคโนโลยี 

5 ปQการศึกษา - แฟVมเอกสาร 
- Google drive 

รายงานค@าใชNจ@ายในการ
ตรวจประเมิน/การ
เบิกจ@ายค@าตอบแทน 

เจNาหนNาที่ประกัน
คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร>และ
เทคโนโลยี 

10 ปQงบประมาณ - แฟVมเอกสาร 
- Google drive 

 



 
 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   

เริ่มต้น 
 

   

1. คณบด/ีรอง
คณบดฝี่าย
บริหารและ

แผน 
 
 

 1. คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับคณะ ต้องเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
แนวปฏิบัติการก าหนด
คุณสมบัติคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ลง
วันท่ี 31 มีนาคม 2559 / 
ก าหนดการตรวจประเมินเป็นไป
ตามปฏิทินการด าเนินการ
ประกันคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั 
2. รวบรวมรายชื่อ
คณะกรรมการในการตรวจ
ประเมินท้ังระดับคณะ พร้อมทั้ง
รายละเอียด คณุสมบัติของ
ผู้ตรวจ ส่งไปยัง ส านักงาน
ประกันคณุภาพมหาวิทยาลยั 
เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการตรวจ
ประเมินต่อไป 
 

1 วัน 1.ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง
แนวปฏิบัติการก าหนดคณุสมบัติ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/
สถาบัน ลงวันท่ี 31 มีนาคม 
2559 / 
2 .ปฏิทินการประกันคณุภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยฯ  
3. ฐานข้อมูลรายชื่อผูต้รวจ
ประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับคณะ 
 

2. คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

 
 

พิจารณา 
 
 

   

3.  
เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ

ประจ าคณะ 
 
 

 
  

1. จัดท าหนังสือเชิญ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน 
3. ส่งหนังสือเชิญและค าสั่ง
แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

1 วัน 
 

1 วัน 
 

1 วัน 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 
3. หนังสือเชิญคระกรรมการ
ตรวจประเมิน 
4. แบบตอบรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

   
 

   

ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพระดบัคณะ 

 

จัดท าหนังสือเชิญ/ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจประเมิน 

 

1 



 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

4. รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร
และแผน/
เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 

 
 

จัดท างบประมาณและขออนุมัตดิ าเนิน
โครงการตรวจประกันคณุภาพ

การศึกษา 
 

 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ/
กิจกรรม การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ 
2. จัดท าก าหนดการตรวจ
ประเมิน 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
4. จัดท าหนังสือเชิญผูเ้ข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
5. จัดท าหลักฐานการเข้าร่วม
โครงการ (ใบลงช่ือเข้าร่วม
โครงการ) 
6.ขออนุมัติการใช้ห้องประชุม 
และขอใช้ยานพาหะนะ (กรณี
รับ-ส่ง คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน) 
7. ขอยืมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินโครงการฯ (อุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหาร และ
อาหารว่าง) 

7 วัน 
 
 

 
2 วัน 
 
3 วัน 
 
 
1 วัน 
 
1 วัน 
 
 
1 วัน 
 
 
 
1 วัน 
 

1. แบบฟอร์มขออนุมัติด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
2. ก าหนดการตรวจประเมิน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
4. หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ 
6. แบบฟอร์มขออนุมัติการใช้
ห้องประชุม 
7. แบบฟอร์มขอใช้วัสดุอุปกรณ ์

5. คณะกรรม
ตรวจประเมิน

คุณภาพ
การศึกษา 

 
 

ตรวจประเมินประกันคณุ 
ภาพการศึกษา 

 
 
 

 1. ประสานงานการด าเนิน
โครงการระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจประเมินกับผู้บรหิารและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
2. ตรวจประเมินตาม
ก าหนดการโครงการตรวจ
ประเมินประกันคณุภาพ 
3. คณะกรรมการตรวจประเมิน
จัดท ารายงานผลการตรวจ
ประเมินพร้อมลงนามรับรองผล
การตรวจประเมิน 
 

1-2 
วัน 

1. เล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
2. บันทึกภาคสนาม 
3. เล่มรายงานลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
4. แบบลงนามรับรองผลการการ
ตรวจประเมินประกันคณุภาพ 

   
 
 

   

 
 

1 

2 



 
 

 
ล าดับ

ที ่
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด

งาน 
ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

6. คณะกรรมการ
บริหาร/คณะ

กรรมกร
ประจ าคณะ 

 
 
 
 
 
 

1. เสนอผลการตรวจประเมินต่อ
คณะกรรมการบรหิาร/
คณะกรรมการประจ าคณะ 

1 วัน  

7. เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 1.ส่งเล่มรายงานผลการตรวจ
ประเมิน จดัส่งไปยังส านักงาน
ประกันคณุภาพมหาวิทยาลยั 
2. ส่งรายการหลักฐานในรูแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกสไ์ปยัง
ส านักงานประกันคณุภาพ
มหาวิทยาลยั 
 

1 วัน 1. เล่มรายงานผลการตรวจ
ประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2. รายการหลักฐานในรูแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์

8. เจ้าหน้าท่ี
ประกัน

คุณภาพ/
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่ประกันคณุภาพน า
ข้อมูลเข้าระบบ CHE QA 
Online 
2. คณะกรรมการตรวจประเมิน
ยืนยันผลการตรวจประเมินใน
ระบบ CHE QA Online 
 

7 วัน 
 
 

3 วัน 

ระบบ CHE QA Online 
ลิงค์ www.Cheqa.mua.go.th 

   
สิ้นสุด 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

   พิจารณา 

รายงานผลการประเมิน 

ยืนยันผลการตรวจประเมิน 



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การกรอกข&อมูลในระบบฐานข&อมูลประกัน 
คุณภาพ (CHE QA Online) ระดับคณะ 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

16/2564 

 

วันท่ีบังคับใชZ 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทนI แซKเฮง 

อนุมัติโดย : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณI 
แกZไขคร้ังท่ี : 

(ถZามี) 

วัตถุประสงค, : เพื่อให&ผู&ปฏิบัติงานเข&าใจขั้นตอนการนำเข&าข&อมูลสูFระบบฐานข&อมูลด&านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE 

QA Online) ระดับคณะ 

ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ : ร&อยละความสำเร็จของนำเข&าข&อมูลตามตัวบFงช้ีระดับคณะ ร&อยละ 100 

ขอบเขตงาน : คูFมือมาตรฐานขั้นตอนการการกรอกข&อมูลในระบบฐานข&อมูลประกัน คุณภาพ (CHE QA Online) ระดับคณะ 
จัดทำขึ้นตามคูFมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 ท่ี
กำหนดให&สถาบันสFงรายงานประจำปbที่เปcนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผFานระบบ CHE QA Online 
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปbการศึกษา ซึ่งประกอบไปด&วยขั้นตอนการบันทึกสFวนนำ การบันทึกข&อมูลพื้นฐาน 
การกรอกข&อมูลประเมินตนเองและรายการหลักฐานตามตัวบFงชี ้ การยืนยันผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 
 

คำจำกัดความ :  
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง ผู&ทรงคุณวุฒิ/ผู&เชี่ยวชาญที่ได&รับการแตFงตั้งจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กำหนดเพ่ือทำหน&าท่ีในการเข&าตรวจเย่ียม และประเมินการดำเนินงานของคณะ 
 

CHE QA Online หรือระบบฐานข&อมูลด&านการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบที่ใช&ในการ จัดทำ 
“รายงานการประเมินตนเอง (SAR)” และยืนยันผลการประเมิน ในระดับสถาบัน ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร โดยกำหนดให&สถาบันสFงรายงานประจำปbที่เปcนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผFานระบบ CHE 
QA Online ภายใน 120 วัน นับจากส้ินปbการศึกษา 

หนAาท่ีความ
รับผิดชอบ :  
 

1. สำนักงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย : กำหนด Username และ Password ในการเข&าใช&งาน 
ระบบ CHE QA Online 
2. เจ&าหน&าท่ีประกันคุณภาพระดับคณะ : กรอกข&อมูลเข&าสูFระบบ CHE QA Online ดังน้ี  
   ข&อมูลพ้ืนฐานของหนFวยงาน ผลการดำเนินงาน คFาเปyาหมายตามตัวบFงช้ี รายช่ือผู&ตรวจประเมิน  
ตรวจสอบความถูกต&องรายงานการประเมินตนเอง รายงานตรวจประเมินคุณภาพ รายการหลักฐาน และผล
การตรวจประเมินตามตาราง ส.1, ส.2, ป.1, ป.2 
3. คณะกรรมการตรวจประเมิน : ตรวจสอบข&อมูลพื้นฐานของคณะ, ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรายการ 
หลักฐาน, กรอกคะแนนรายงานผลการตรวจประเมินฯ ระดับคณะ, ตรวจสอบคะแนนประเมินตามตาราง ป.1, 
ป.2 



มทร. ตะวันออก 
 

 
คณะวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี 

 

คู$มือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การกรอกข&อมูลในระบบฐานข&อมูลประกัน 
คุณภาพ (CHE QA Online) ระดับคณะ 

 

รหัสเอกสาร 

SCI-DOC-

16/2564 

 

วันท่ีบังคับใชZ 

20 พ.ค. 64 

 
เขียนโดย : นายกฤติภูมิ แวงภูลา 

ควบคุมโดย : นางสาวชญานันทนI แซKเฮง 

อนุมัติโดย : รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณI 
แกZไขคร้ังท่ี : 

(ถZามี) 

เอกสารอAางอิง : - คูFมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 
- คูFมือการกรอกข&อมูลระบบฐานข&อมูลประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

แบบฟอร,มท่ีใชA : 1. รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 
2. รายงานผลการตรวจประเมินและบันทึกภาคสนามระดับคณะ 
 

เอกสารบันทึก : ช่ือเอกสาร ผูAรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
รายงานการประเมิน

ตนเอง 

คณบด/ีรองคณบด/ี

เจYาหนYาที่ประกัน

คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตรIและ

เทคโนโลยี 

5 ป\การศึกษา - แฟaมเอกสาร 

- Google drive 

รายงานผลการประเมิน คณบด/ีรองคณบด/ี

เจYาหนYาที่ประกัน

คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตรIและ

เทคโนโลยี 

5 ป\การศึกษา - แฟaมเอกสาร 

- Google drive 
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ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ (Cheqa Online) ระดับคณะ 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   

เริ่มต้น 
 

   

1. 
 
 
 

ส านักงาน
ประกัน
คุณภาพ 

มหาวิทยาลยั 

 

 

ส านักงานประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลยัจัดส่ง Username 
และ Password เข้าใช้งาน
ระบบ Cheqa Online มายัง
เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพระกับ
คณะ  

1 วัน Username และ Password 

เข้าใช้งานระบบ Cheqa 
Online  

2. เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 

1. เจ้าหน้าท่ีประกันคณุภาพ 
กรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนน าใน
ระบบ เช่น ประวตัิความเป็นมา, 
โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูล
บุคลากร, นักศึกษา, อาคาร, 
งบประมาณ เป็นต้น 
2. คลิกเมนูหลัก เลือก ส่วนน า 
SAR เมื่อกรอกข้อมูลเสรจ็ต้อง
กดบันทึกทุกข้ันตอน 
- ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติ
ความเป็นมาดดยย่อ 
- ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย
และวัตถุประสงค ์
- โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
การบริหาร 
- รายชื่อผู้บริหาร กรรมการ
บริการ  กรรมการประจ าคณะ 
- หลักสูตรและสาขาท่ีเปดิสอน 
- จ านวนนักศึกษา 
- จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
- ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับ
งบประมาณและอาคารสถานท่ี 
- เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์
- ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมิน
ปีท่ีผ่านมา 
 

2 วัน 1. เล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ (SAR) 
2. คู่มือการกรอกข้อมูล
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ 

   
 

   

 

 

จัดส่ง Username และ 

Password 

 

บันทึกข้อมูลส่วนน า 

1 
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ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/
รายละเอียดงาน 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

3. 
 

เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 

กรอกข้อมูลพื้นฐาน 
Common data set ของ
คณะ เช่น ข้อมูลหลักสูตร, 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร, 
งานวิจัย, บริการวิชาการ  
- คลิกเมนูหลัก เลือกบันทึก
ข้อมูลพื้นฐาน Common 
data set เลือกเมนูที่
ต้องการกรอกข้อมูล ถ้า
ข้อมูลยังไมไ่ด้กรอกจุดสีแดง
ด้านหน้าข้อมูลจะขึ้นสีแดง 
ถ้ากรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะ
ขึ้นเป็นสีเขียว  
- ถ้ากรอกข้อมูลครบจะขึ้นท่ี
หน้าหลักว่าข้อมลู 100% 
ถ้ากรอกข้อมูลยังไม่ครบจะ
ขึ้นข้อมูลหน้าหลักว่าข้อมูล 
Common data set ที่
ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งต้องกรอก
ข้อมูลในแต่ละข้อให้
ครบถ้วน 

7 วัน 1. เล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ (SAR) 
2. คู่มือการกรอกข้อมูล
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ 

   
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

บันทึกข้อมูล Common data set 

2 
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ล าดับ
ที ่

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

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 

  

4. เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ กรอก
ข้อมูลประเมินตนเองพร้อมรายการ
หลักฐานและลิงคร์ายการหลักฐานเข้า
สู่ระบบ  
- คลิกท่ีเมนูหลัก เข้าการประเมิน
ตนเองเลือกองค์ประกอบและตัวช้ีวัด
ที่ต้องการกรอก และต้องกรอก
เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด โดยการกรอก
ข้อมูลผลการด าเนินงาน ให้ Copy 
ข้อมูลมาจากรายงานการประเมิน
ตนเอง และรายการหลักฐานที่
ต้องการลิงค์ โดยคลิกตรงข้อความ 
คลุมข้อความทีต่้องการลิงค์ กดที่รปู 
ลูกโลก และใส่ทีม่าของลิงค์หลักฐาน 
จากนั้นกดบันทึก ข้อความที่ลิงค์จะ
เป็นสีน้ าเงิน หลักจากกรอกข้อมลู
เสร็จทุกระดับแล้วกดบันทึก 

7 วัน 1. เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับ
คณะ (SAR) 
2. คู่มือการกรอกข้อมูล
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ 

5. 
 
 
 

ผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบความถูก
ต้องและครบถ้วนของรายงานการ
ประเมินตนเอง และรายการหลักฐาน
ตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัด โดย 
- เข้า Google พิมพ์ว่า Cheqa 
Online 
- คลิกเลือกปีการศึกษา 
- คลิกปุ่มสถาบัน เลือกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
- คลิก สถาบัน เลือกมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
- ผู้ตรวจประเมินฯ เข้า Username 
และ Password ทีส่ านักงานประกัน
คุณภาพเป็นผู้ก าหนดให ้
- ผู้ตรวจประเมินฯ คลิกเมนสู่วนน า
และบทสรุปผู้บริหาร และตรวจสอบ
คะแนนประเมินตนเอง และรายการ
หลักฐาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

5-7 วัน 1. เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับ
คณะ (SAR) 
2. คู่มือการกรอกข้อมูล
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ 
3. คู่มือการกรอกข้อมูล
ฐานประกันคณุภาพ 

   
 
 

   

 

 

2 

3 

กรอกข้อมูลประเมินตนเองและ

รายการหลักฐานทุกตัวบ่งช้ีใน

ระบบ 

ผู้ตรวจฯ ตรวจสอบ
ข้อมูลและ

ประเมินผลตาม
องค์ประกอบและ

ตัวชี้วัด 
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ล าดับ
ที ่

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

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

6. ผู้ตรวจ
ประเมินฯ 

 ผู้ตรวจประเมินฯ กรอกข้อมูล
รายงานตรวจประเมินฯ เข้าระบบ 
- เมนูหลัก เลือกผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายในผู้ตรวจประเมินตามตัวช้ีวัด 
กรอกผลการตรวจในช่องกรรมการ
ทุกตัวช้ีวัดกดบันทึกหลังจากนั้น
ตรวจสอบคะแนนโดยคลิกเมนูหลกั 
เข้ารายงานคะแนน 

3 วัน 1. เล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ (SAR) 
2. คู่มือการกรอกข้อมูล
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ 
3. คู่มือการกรอกข้อมูลฐาน
ประกันคณุภาพ 
4. บันทึกภาคสนาม ระดับ
คณะ 

7. 
 

ผู้ตรวจ
ประเมินฯ/
ส านักงาน
ประกัน
คุณภาพ 

มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจประเมินฯ กดยืนยันความ
ถูกต้อง และกดส่งรายงานข้อมูลการ
ตรวจประเมินไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดของมหาวิทยาลยัฯ 
- โดยเข้าเมนูหลักเลือกส่งรายงาน 
และกรอกรหัสผู้ประเมิน กดส่ง
รายงาน 
- หลังจากผู้ตรวจยืนยันรายงานเสร็จ 
Admin มหาวิทยาลยัจะเข้าสู่ระบบ 
เพื่อกดส่งรายงานประเมินตนเองไป
ยังต้นสังกัด 
 

3-5 
วัน 

1. เล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ (SAR) 
2. คู่มือการกรอกข้อมูล
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ 
3. คู่มือการกรอกข้อมูลฐาน
ประกันคณุภาพ 

   
 
 

   

 

 
 
 
 

ผู้ตรวจฯ ยืนยันความถูกต้อง

ข้อมูลผลการตรวจประเมินฯ 

ผู้ตรวจบันทึกข้อมูลการตรวจ

ประเมินฯ 

3 

สิ้นสุด 


