
 
 

 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure, SOP) 

 ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 



 
 

มทร. ตะวันออก 

ศูนยท์ดสอบผลผลติทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

การจัดทำและส่งหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 

 

ศท 01-01 

 
วันที่บงัคับใช ้

31/5/64 

 
เขียนโดย : นางสาวอลิสา  เทียมสกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้ศูนย์ฯ 
อนุมัติโดย : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
  

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นเครื่องมอืการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและการรับบริการของศูนย ์ 

ตัวช้ีวัดที่สำคัญ : จัดทำและส่งหนังสือราชการได้ทันเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

ขอบเขตงาน : วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการส่งหนังสือ หนังสือภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งการจาก
หัวหน้า/ความประสงค์ของบุคลากรภายในศูนย์ฯ การร่าง/พิมพ์หนังสือ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม 
ออกเลขหนังสือและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล Excel 

คำจำกัดความ :  
 

- ระบบเอกสารราชการ (e-Document) หรือ ระบบ ในการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ หมายถึง 

ระบบการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ หนังสือราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการ ที่ติดต่อถึงหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 

- หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

- คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ และให้

จัดทำตามแบบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง 

ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่

ออกคำสั่ง เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง 

(ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และ

ตัวเลขของปีพุทธสักราชที่ออกคำสั่ง ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ

ไว้ใต้ลายมือชื่อ ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง 

- ประกาศ คือ ข้อความที่ทางราชการประกาศ หรือชี้แจ้งให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตรา

ครุฑ จัดทำตามแบบท้ายระเบียบข้อ 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี : พิจารณาลงนามหนังสือราชการ 
หัวหน้าศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์: พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ลงนาม
ตรวจทานหนังสือราชการและเสนอคณบดี 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ : รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา จัดทำหนังสือ
ราชการ เสนอคณบดี ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง จัดเก็บสำเนาคู่ฉบับและจัดส่งหนังสือราชการ 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มทร. ตะวันออก 

ศูนยท์ดสอบผลผลติทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

การจัดทำและส่งหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 

 

ศท 01-01 

 
วันที่บงัคับใช ้

31/5/64 

 
เขียนโดย : นางสาวอลิสา  เทียมสกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้ศูนย์ฯ 
อนุมัติโดย : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
  

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่ใช้ : - ทะเบียนหนังสือส่ง 
- หนังสือภายใน 
- หนังสือภายนอก 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
หนังสือราชการ เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานธุรการ 
ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 



 
 

ตรวจสอบ

และลงนาม 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

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

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
                   

   

1. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
 

 
 

          ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

1.รับคำสั่งการจากหัวหน้าศูนย์ฯ 5 นาที 1.บันทึกข้อความ 
2.หนังสือราชการภายใน/
ภายนอก 
 

2. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ  
 

             ร่าง/พิมพ์ 
            หนังสือราชการ  
 

1.จัดทำบันทึกข้อความนำส่งคณะฯ  
1 ฉบับ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือราชการ
ตามคำสั่งจำนวน 2 ฉบับ เพื่อใช้เป็น
สำเนา 1 ฉบับและตัวจริง 1 ฉบับ   
2.ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามคำสั่ง 

15 นาที 1.บันทึกข้อความ 
2.หนังสือราชการภายใน/
ภายนอก 
 

3. หัวหน้าศูนย์ฯ                    
                            ไม่ถูกต้อง 

         
         

 
 
  

        ถูกต้อง 

1.หัวหน้าศูนย์ฯตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของหนังสือ และเอกสารแนบ 
2.กรณีหนังสือถูกต้องครบถ้วน หัวหน้า
ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ลงนาม 
3.กรณีหนังสือไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งคืน
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯไปดำเนินการแก้ไข 

5 นาที 1.บันทึกข้อความ 
2.หนังสือราชการภายใน/
ภายนอก 

 

4. หัวหน้า
สำนักงาน 

                           ไม่ถูกต้อง 
                

       เสนอหนังสือต่อคณบดี 
 
 
       ถูกตอ้ง 

1.ตรวจทานหนังสือ ท้ังต้นฉบับและ
สำเนาเพื่อเสนอต่อคณบดี 
2.กรณีหนังสือถูกต้อง หัวหน้าสำนักงาน
เสนอต่อคณบดี เพื่อพิจารณาลงนาม 
3.กรณีหนังสือไม่ถูกต้อง หัวหน้า
สำนักงานส่งกลับคืนเจ้าหน้าท่ีศูนย์เพื่อ
ดำเนินแก้ไข 

 10 นาที 1.บันทึกข้อความ 
2.หนังสือราชการภายใน/
ภายนอก 
 

5. คณบดี                               ไมล่งนาม 
                             
            คณบดีพิจารณา 
                ลงนาม 
 
         
     ลงนาม   

1.คณบดีพิจารณาลงนาม 
2.กรณีคณบดีพิจารณาไม่ลงนาม 
ประสานส่งคืนหัวหน้าสำนักงานเพื่อแจ้ง
เรื่องส่งกลับคืนศูนย์ฯ 
เมื่อคณบดีลงนามแล้ว เจ้าหน้าศูนย์ฯ นำ
หนังราชการมาออกเลขโดยใช้เลข (อว.
๐๖๕๑.๒๐๓(๒)/…… ) 

 10 นาที 
 
 

1.บันทึกข้อความ 
2.หนังสือราชการภายใน/
ภายนอก  

      

 

  เริ่มต้น 

  1 



 
 

  

  

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

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 

   

6 เจ้าหน้าท่ี 
ศูนยฯ์ 

 
 

  

1.เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ออกเลขหนังสือ 
2.ฉบับท่ีเป็นสำเนาและตัวจริงและ
เก็บเอกสารฉบับสำเนาไว้เป็น
หลักฐาน 
3.กรณีหนังสือที่มีความต้องการ
เร่งด่วน ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสารบรรณ
คณะ ประทับตราระดับความเร็วด้วย
หมึกสีแดงและสารบรรณคณะจะ
ดำเนินการจัดส่งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทันที 
4.กรณีหนังสือที่เป็นของหน่วยย่อย 
ในศูนย์ฯ เมื่อเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ออก
เลขเสร็จเรียบร้อยให้ทำสำเนาเก็บไว้
ท่ีศูนย์ฯและส่งสำเนาอีกฉบับ ให้
หน่วยย่อยในศูนย์ฯ  

   3 นาที 
 

1.บันทึกข้อความ 
2.หนังสือราชการ
ภายใน/ภายนอก 
 

7 เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ฯ 

 
 

 
 
 

1.ในกรณีเป็นหนังสือราชการ
ภายนอกหรือหนังสือภายในท่ีต้อง
ส่งออกจากคณะ สารบรรณคณะฯ 
จะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยัง
หน่วยงาน โดยสามารถสแกนเอกสาร
และส่งผ่านระบบเอกสารราชการ  
(e-document) / ส่งเอกสารฉบับ
จริงได้ 
2.ในกรณี ท่ีเป็นหนังสือภายในของ
ศูนย์ฯ เจ้าหน้าท่ีศูนย์สามารถ
ดำเนินการส่งหนังสือได้ลย โดยไม่
ต้องผ่านสารบรรณคณะ  

ระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มต้น
จนเสร็จสิ้น
กระบวนการ 
ไม่เกิน 1-3 
วัน 

1.บันทึกข้อความ 
2.หนังสือราชการ
ภายใน/ภายนอก 
3 ระบบเอกสารราชการ 
( e-document ) 

 

  

 
                

                    
 

 
 

 
 

 
 

    ส่งหนังสือให้   

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ออกเลขหนังสือ 

สิ้นสุด 

  1 



 
 

 

มทร. ตะวันออก 

 
ศูนยท์ดสอบผลผลติทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร   

 
รหัสเอกสาร 

 

ศท 01-02 

 
วันที่บงัคับใช ้

31/5/64 

 
เขียนโดย : นางสาวอลิสา  เทียมสกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้ศูนย์ฯ 
อนุมัติโดย : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์และเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ และข่าวสารกิจกรรมบนเว็บไซต์ 
ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ตัวช้ีวัดที่สำคัญ : มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ต่อปี  

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดำเนินการงานบริการวิชาการ และการให้บริการ  

คำจำกัดความ :  
 

- โซเซียลมีเดีย คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต หรือก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ 

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

ลิงคส์่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพ่ือเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของ เว็บไซต์

ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะ ของ

เว็บเบราว์เซอร์  

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

หัวหน้าศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์: กำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร จัดทำและนำข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
ของศูนยศ์ูนยท์ดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ : รับคำสั่งและปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และ/หรือ เสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

เอกสารอ้างอิง : - 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มการส่งข้อมูลเผยเพื่อแพร่บนเว็บไซต์ 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แบบฟอร์มการส่งข้อมูลเผย
เพื่อแพร่บนเว็บไซต ์

เจ้าหน้าท่ีศูนยฯ์ ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

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

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
                       
 
 

   

1. เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ฯ 

 

 
                       
                     รับข้อมูล 
 

รับข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

10 นาที แบบฟอร์มการส่งข้อมูล
เผยแพร่ข่าวสาร 

2. เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ฯ 

 

 
 

        นำข้อมูลมาจัดพิมพ์/จัดรูปแบบ 
 

นำข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมดมาจัดพิมพ์
จัดทำรูปแบบเพ่ือเตรียมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ 

1 ชั่วโมง แบบฟอร์มการส่งข้อมูล
เผยแพร่ข่าวสาร 

3. หัวหน้าศูนย์ฯ 
 

                               ไม่ถูกต้อง 
           

            
 ถูกต้อง 

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานธุรการและ
หัวหน้าศูนย์ฯ ตรวจสอบความถูกต้อง 
- กรณีท่ีข้อมูลไม่ถูกต้องให้ส่งกลับไปยัง
ผู้ท่ีจัดทำ 
- กรณีท่ีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้
ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนการเผยแพร่ 

10 นาที แบบฟอร์มการส่งข้อมูล
เผยแพร่ข่าวสาร 
 

 

4. เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ฯ 

 

 
 

 
         นำข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ 

 
 

 
 

- นำข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านการตรวจสอบ
แล้วมาเผยแพร่ในสื่อของศูนย์ (เฟซบุ๊ก) 
โดยเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯจะเป็นผู้ดำเนินการ 
- นำข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านการตรวจสอบ
แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
สำนักงานคณะวิทย์เผยแพร่ในเว็บไซต์
คณะวิทย์ 

10 นาที แบบฟอร์มการส่งข้อมูล
เผยแพร่ข่าวสาร 
บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
( เว็บไซต์คณะวิทย์) และ 
เฟซบุ๊กของศูนย์ฯ 

  
 

  
 
 
 

 
   

 

หัวหน้าศูนย์ฯ 

ตรวจสอบข้อมูล 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 



 
 

 

  

มทร. ตะวันออก 

 
ศูนยท์ดสอบผลผลติทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

ขออนุมัติโครงการหารายได้ 

 
รหัสเอกสาร 

 

ศท 01-03 

 
วันที่บงัคับใช ้

31/5/64 

 
เขียนโดย : นางสาวอลิสา  เทียมสกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้ศูนย์ฯ 
อนุมัติโดย : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการขออนุมัติโครงการ  
2.เพ่ือชี้แจงบุคลากรในศูนยฯ์ ให้ดำเนินงานขออนุมัติโครงการตามแผนงาน 

ตัวช้ีวัดที่สำคัญ : จัดทำโครงการสำเร็จและตรวจสอบได้ร้อยละ 100  

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดำเนินการงานบริการโครงการหารายได้ ตั้งแต่การกำหนดแผนงานจนสิ้นสุด
การดำเนินงาน และติดตามประเมินผล  

คำจำกัดความ :  
 

โครงการหารายได้ หมายถึง การจัดทำโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้ ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ

หรือค่าลงทะเบียน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานกิจกรรมเพ่ือการจัดหารายได้

ของมหาวิทยาลัย 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี : พิจารณาเห็นชอบเบื้องต้น และเสนอมหาวิทยาลัย อนุมัติการดำเนินงานโครงการหารายได้ 
หัวหน้าศูนย์ : พิจารณาโครงการเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ                        

เจ้าหน้าทีศู่นย์ฯ : ประสานงาน อำนวยความสะดวกอาจารย์ บุคลากร ประสาน/ผู้รับบริการ  

เอกสารอ้างอิง : 1. แบบฟอร์มโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2.ระเบียบว่าด้วยเรื่องการหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2.หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการ 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
เล่มสรุปผลการดำเนิน 
โครงการ  

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานธุรการ 

ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 

 



 
 

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

เวลา 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

 

   

1. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 
 
  
 
 

1.ผู้รับผดิชอบโครงการส่งแบบฟอร์ม
เสนอขออนุมัติโครงการหารายไดแ้ละ
บันทึกข้อความจากผู้จดัทำโครงการ
มายังเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ดำเนินการด้านเอกสารขออนุมัติ
โครงการ 

5 นาที 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.บันทึกข้อความ
สาขา/หนว่ยงาน 

2. เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ฯ 

 
             
             
 

1.เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯตรวจสอบ
แบบฟอร์มเสนอขออนุมตัิโครงการหา
รายได้และบันทึกข้อความจากผู้จดัทำ
โครงการ 

 
20 นาที 

1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

3. เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ฯ 

 
   

1.เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯทำหนังสือบันทึก
ข้อความ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็น
บันทึกข้อความเพื่อขอความอนุเคราะห์
คณะฯจัดทำบันทึกข้อความขออนมุัติ
โครงการถึงอธิการและฉบับที่ 2 เป็น
บันทึกข้อความที่ออกจากคณะฯถงึ
อธิการบดีเพื่อขออนุมัติโครงการ 
3.เจ้าหน้าท่ีส่งแบบฟอร์มเสนอขอ
อนุมัติโครงการหารายได้และบันทกึ
ข้อความทั้ง 2 ฉบับให้หัวหน้าศูนย์ฯ
พิจารณา 
 

10 นาที 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

4. หัวหน้า
ศูนย์ฯ 

                                         
                                   แก้ไข 

 
   
 
     เห็นชอบ         

1.หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น 
2.กรณีที่มีการแก้ไขเอกสารใหส้่งกลับ
ไปท่ีเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯแก้ไข 
3.กรณีที่ไม่มีการแกไ้ข ให้เจ้าหนา้ที่
ศูนย์ฯส่งเรื่องเข้าคณะฯ 

 
10 นาที 

1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

      

หัวหน้าศนูย์

พิจารณา 

ส่งแบบฟอร์มขออนุมัติ    

   โครงการหารายได ้

ร่าง/พิมพ์ 

ทำบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

เริ่มต้น 

ตรวจ

เบื้องต้น 

  1 



 
 

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

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

5. เจ้าหน้าท่ี 
สารบรรณ 

 1.สารบรรณคณะฯ ลงรับหนังสือจาก
ศูนย์ฯ และส่งเรื่องต่อไปยังหวัหนา้
สำนักงาน 

5 นาที 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

6. หัวหน้า
สำนักงาน
คณบด ี

                         
                                   ไม่เห็นชอบ 

                                               แก้ไข 
 
 
  
 เห็นชอบ 
 
             
 

1หัวหน้าสำนักงานคณบดี ตรวจสอบ
ความถูกต้องและพิจารณาบันทึก
ข้อความขออนุมัติทั้ง 2 ฉบับ 
2.กรณีที่หัวหน้าสำนักงานมีให้แก้ไข
เอกสาร ใหส้่งเรื่องกลับที่สารบรรณ
เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯแกไ้ขให้
ถูกต้อง 
3.กรณีที่ไม่มีการแกไ้ขเอกสาร หัวหน้า
สำนักงานส่งเรื่องเพื่อเสนอต่อคณบดี
พิจารณา 

10 นาที 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

7. คณบด ี                          ไม่เห็นชอบ         
                   

                                 แก้ไข 
               

 
     เห็นชอบ 

1.คณบดีพิจารณาโครงการและ
ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ 
2.กรณีที่คณบดไีม่เห็นชอบหรือมีการ
แก้ไข คณบดจีะส่งเรื่องคืนหัวหน้า
สำนักงานเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป 
3.กรณีที่คณบดีเห็นชอบจะส่งเรื่องขอ
อนุมัติต่อไปยังกองแผน 
 

10 นาที 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

8. สารบรรณ
คณะฯ 

 1.สารบรรณคณะฯ ส่งหนังสือไปยงั
กองแผน เพื่อพิจารณาเรื่องขออนุมัติ
โครงการ 

5 นาที 
 

1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

       

 

ลงรับหนังสือ 

 

พิจารณา

ตรวจสอบ 

พิจารณา

เห็นชอบ 

 

ส่งเรื่องขออนุมัติไป

ยังกองแผน 

 

  1 

  2 



 
 

เห็นชอบ 

รับหนังสือจากกองแผน 

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

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

9. สารบรรณ
กองกลาง 

 สารบรรณกองกลางรับหนังสือจาก
คณะเพื่อลงรับเรื่อง ส่งต่อให้
ผู้อำนวยการกองกลางพิจารณา 

 
10 นาที 
 

1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

10. ผู้อำนวยการ
กองกลาง 

                                 ไม่เห็นชอบ 
                                           แก้ไข 
 
 
 
             
              เห็นชอบ 

1.กรณีผู้อำนวยการกองกลางไม่
เห็นชอบ ประสานส่งคืนคณะ 
2.ผู้อำนวยการกองกลางพิจารณาลง
นามเห็นชอบ ส่งต่อไปยัง กองแผน 
 

1 วัน 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

11. สารบรรณ
กองแผน 

   

          รับหนังสือจากกองกลาง 
 

 

สารบรรณกองแผนรับหนังสือจากคณะ
เพื่อลงรับเรื่องและ ส่งต่อใหผ้อ.กอง
แผนพิจารณา 
 

 10นาที 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

12. ผู้อำนวยการ
กองแผน 

                                  ไม่เห็นชอบ    
                                           แก้ไข   

1.กรณีผู้อำนวยการกองแผนไม่
เห็นชอบหรือแก้ไข ประสานส่งคืน
คณะ 
2.ผู้อำนวยการกองแผนพิจารณาลง
นามเห็นชอบ ส่งต่อไปยังกองแผน 

1 วัน 
 

1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

   13. สารบรรณ
กองคลัง 

 สารบรรณกองคลังรับหนังสือจากกอง
แผนเพื่อลงเลขรับเรื่อง ส่งต่อให้
ผู้อำนวยการกองคลังพิจารณา 

20 นาที 1.แบบฟอร์มขอ
อนุมัติโครงการ 
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินโครงการ 

      

พิจารณาลง

นาม 

 

พิจารณา

ลงนาม 

    รับหนังสือจากคณะ 

  2 

  3 



 
 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

แก้ไข 

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

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 
 

 
 

   

14  
ผู้อำนวยการ

กองคลัง 

                               ไม่เห็นชอบ 
  

 
 
 
 

1.กรณีผู้อำนวยการกองคลังไม่เห็นชอบ 
ประสานส่งคืนคณะ 
2.ผู้อำนวยการกองคลังพิจารณาลงนาม
เห็นชอบ ส่งต่อไปยังสำนักงานอธิการบดี 

1 วัน 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

15 สารบรรณ 
สำนักงาน
อธิการบดี 

 
 

             รับหนังสือจากคณะ  
 

สารบรรณสำนักงานอธิการบดีรับหนังสือ
จากคณะเพื่อลงเลขรับเรื่องและทำบันทึก
เรื่องต่ออธิการบดี 

20 นาที 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

16  
อธิการบดี 

 

                               ไม่เห็นชอบ 1.กรณีท่ีอธิการบดีไม่เห็นชอบ ประสาน
ส่งคืนคณะ 
2.อธิการบดีพิจารณาลงนามเห็นชอบ  

1 วัน 1.แบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
หารายได ้
2.หนังสือขออนุมัติ
ดำเนินงานโรงการ 

   
                   สิ้นสุด 

   

 

  

ผู้อำนวยการ

กองคลัง

พิจารณา 

 

อธิการบดี

พิจารณา 

  3 

 2 



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

มทร. ตะวันออก 

ศูนยท์ดสอบผลผลติทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

การให้บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง  
 

 
รหัสเอกสาร 

 

ศท 02-01 

 
วันที่บงัคับใช ้

31/5/64 

 
เขียนโดย : นางสาวอลิสา  เทียมสกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้ศูนย์ฯ 
อนุมัติโดย : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพื ่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัต ิงานของศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์  ในส่วนงาน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ  

ตัวช้ีวัดที่สำคัญ : ดำเนินการได้ตรงตามเวลาร้อยละ 100 

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดำเนินการงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพทางด้านเคมี กายภาพ 
ชีวภาพ  

คำจำกัดความ :  
 

- บริการวิเคราะห์:การรับบริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป
เพื่อต้องการนำผลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอน
ตอบสนองงานวิจัย เป็นต้น 
- ผู้ให้บริการ: ผู้ให้ข้อมูลและรับการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาค่าและผล 
- ผู้ขอบริการ: ผู้ที่ต้องการจะตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

คณบดี : อนุมัติการดำเนินงานของศูนย์ฯ ระดับคณะ 
ศูนย์ฯ : พิจารณาเห็นชอบเบื้องต้น ระดับศูนย์ฯ ในการรับให้บริการวิเคราะห์/บริการเครื่องมือวิเคราะห์ 
บริการวิชาการและหารายได้จากการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และสาขาวิชา 
เจ้าหน้าที ่ศูนย์ฯ : ประสานงาน อำนวยความสะดวกอาจารย์ บุคลากร ประสานชุมชน/ผู้รับบริการ ระดับศูนย์ 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานกิจกรรมเพ่ือการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบคำขอใช้บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 
2. ใบรับรองผลการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 
3. ใบเสร็จชำระค่ารับบริการ 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แบบคำขอใช้บริการ
วิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่าง 

ศูนย์ฯ ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 

ใบรับรองผลการวิเคราะห์
และทดสอบตัวอย่าง 
 

ศูนย์ฯ ศูนย์ฯ 5 ปี เรียงตามวันท่ี 



 
 

 
  

มทร. ตะวันออก 

ศูนยท์ดสอบผลผลติทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

การให้บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง  
 

 
รหัสเอกสาร 

 

ศท 02-01 

 
วันที่บงัคับใช ้

31/5/64 

 
เขียนโดย : นางสาวอลิสา  เทียมสกุล 
ควบคุมโดย : หัวหนา้ศูนย์ฯ 
อนุมัติโดย : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

ใบเสร็จชำระค่ารับ
บริการ 

การเงิน ห้องเอกสาร 
การเงิน 

10 ปี ตามวันท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีจัดส่ง  



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ลำดับ

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

เวลา 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1. ศูนย์ทดสอบ
ผลผลิตทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ 

 
 

 
 
 

 
                

ขั้นตอนส่งตัวอย่าง 
 

 

1.ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับแบบฟอร์ม
การส่งตัวอย่างกับเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ 
2.ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ม 
3.ผู้รับบริการรอการตรวจสอบข้อมูล 
ในใบคำร้องจากเจ้าหน้าท่ี 
 4.นำส่งตัวอย่างพร้อมใบคำขอรับ
บริการท่ีกรอกรายละเอียดเรียบร้อย
แล้ว 
5. ผู้รับบริการรอการยืนยันอัตรา
ค่าบริการและใบนัดรับผล 
 
 

10 นาที 1.แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 

 
 

2. เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ฯ 

 
                         ไม่ผ่าน 

  
  
 
 
 
                    ผ่าน 

1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องของเอกสารและบันทึกข้อมูล 
2. กรณีท่ีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้
ส่งต่อผู้ขอบริการทบทวนใบคำขอและ
ส่งกลับมายังเจ้าหน้าท่ี 
3. กรณีท่ีเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีส่งเรื่องที่ให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

10 นาที 1. แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 

3 เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ฯ 
 

 
                                                     
  

         หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเรื่อง 
 
 

 

1.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ 
2. หน่วยงานท่ีรับเรื่องจากเจ้าหน้าท่ี
แจ้งวันนัดรับผลกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์เพื่อ
จะได้ออกใบนัดรับผลให้กับผู้ใช้บริการ 

10 นาที 1. แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 
2. แบบคำขอรับ
บริการ 
 

   
 

   

จนท.ตรวจสอบ 
เอกสาร 

เริ่มต้น 

  1 



 
 

ลำดับ
ที ่

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

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

4. เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ฯ 
 

 
 

           
แจ้งอัตราค่าบริการ 

                
 

   
 
 
 

 
 

1. เจ้าหน้าท่ีแจ้งอัตราค่าใช้บริการ
ให้กับผู้มาขอรับบริการและออกใบนัด
รับผล 
2. ผู้ขอใช้บริการชำระค่าบริการกับ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
3.เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯออกใบเสร็จให้กับ
ผู้ใช้บริการ 
หมายเหตุ: ใบเสร็จจะออกโดยมหาลัย 
ขั้นตอนน้ีใช้เวลาประมาณ 3 วัน 
 

5 นาที 1.ใบนัดรับผลการ
วิเคราะห์และ
ทดสอบตัวอย่าง 
3.ใบเสร็จชำระค่า
รับบริการ 

5. 
 

นักวิทยาศาสตร์/
เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ฯ 

 
               
                ดำเนินการวิเคราะห์      
 
   

1. ดำเนินการวิเคราะห์ตามท่ี
ผู้รับบริการระบุในใบคำขอรับบริการ 
2. เมื่อผลวิเคราะห์ออก เจ้าหน้าท่ีศูนย์
ส่งใบรายงานผลให้หัวหน้าศูนย์ ลงนาม
รับรอง 
 

1 สัปดาห์ 
ขึ้นไป
หลังจากรับ
เรื่อง 
 

1.ใบรับรองผลการ
วิเคราะห์และ
ทดสอบตัวอย่าง 
2.แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 

6. หัวหน้าศูนย์ฯ 
 

 
                                 

ลงนามรับรองผลการทดสอบ 
 

1. หัวหน้าศูนย์ฯ ลงนามรับรองยืนยัน
ผลการทดสอบ 
2. ส่งต่อให้เจ้าหน้าศูนย์ฯ ทำการส่ง
รายงานผลการทดสอบให้แก่ผู้ขอรับ
บริการ 

10 นาที 1.ใบรับรองผลการ
วิเคราะห์และ
ทดสอบตัวอย่าง 
2.แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 

7. เจ้าหน้าท่ี 
ศูนย์ฯ 
 

 
 
 

1.ในกรณีท่ีประสงค์รับผลทางอีเมล์ เจ้า
หน้าจะรายงานผลพร้อมท้ังส่งใบเสร็จ
ทางอีเมล์ 
2.ในกรณีท่ีประสงค์มารับผลเอง เจ้า
หน้าจะส่งมอบผลใส่ซองเอกสาร พร้อม
ท้ังใบเสร็จ 

5 นาที 1.ใบนัดรับผลการ
วิเคราะห์และ
ทดสอบตัวอยา่ง 
2.ใบเสร็จชำระค่ารับ
บริการ 

3. 1.ใบรับรองผล
การวิเคราะห์และ
ทดสอบตัวอย่าง 

   
                      สิ้นสุด 
 

   

  1 

รายงานผล 



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

มทร. ตะวันออก 

ศูนยท์ดสอบผลผลติทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

การตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง  
 

 
รหัสเอกสาร 

 

ศท 02-02 

 
วันที่บงัคับใช ้

31/5/64 

 
เขียนโดย : นางสาวอลิสา เทียมสกุล 
ควบคุมโดย :  หวัหน้าศูนย์ฯ 
อนุมัติโดย :  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของศูนยท์ดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ในส่วนงาน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ  

ตัวช้ีวัดที่สำคัญ : ดำเนินการได้ตรงตามเวลาร้อยละ 100 

ขอบเขตงาน : เอกสารนี้ครอบคลุมกระบวนการดำเนินการงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพทางด้านชีวภาพ, กายภาพ 
และเคม ี

คำจำกัดความ :  
 

- บริการวิเคราะห์:การรับบริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป
เพื่อต้องการนำผลการวิเคราะห์และทดสอบไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ประกอบการเรียนการสอนตอบสนองงานวิจัย เป็นต้น 
- ผู้ให้บริการ: ผู้ให้ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาค่าและผลการทดสอบ 
- ผู้ขอรับบริการ: ผู้ที่ต้องการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ : รับตัวอย่าง ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รัขอบบริการ อาจารย์ บุคลากร  
นักวิทย์ฯ/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ : ทำการวิเคราห์ทดสอบตัวอย่างตามวิธีในคู่มือปฏิบัติงานและ/หรือ วิธี
มาตรฐาน บันทึกผล และจัดทำรายงานผลการทดสอบ 
หัวหน้าศูนย์ฯ : ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรองผลการทดสอบ  

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานกิจกรรมเพ่ือการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบคำขอใช้บริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 
2. ใบเสร็จชำระค่ารับบริการ 
3. แบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบ 
4.แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบ 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
1.แบบคำขอใช้บริการวิเคราะห์
และทดสอบตัวอย่าง 
2.แบบฟอร์มบันทึกผลการ
ทดสอบ 

ศูนย์ฯ 
 

ศูนย์ฯ 

ศูนย์ฯ 
 

ศูนย์ฯ 

1 ปี 
 

3 ปี 

เรียงตามวันท่ี 
 

เรียงตามวันท่ี 

3.แบบฟอร์มรายงานผลการ
ทดสอบ 

ศูนย์ฯ ศูนย์ฯ 3 ปี เรียงตามวันท่ี 



 
 

 
  

มทร. ตะวันออก 

ศูนยท์ดสอบผลผลติทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

การตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง  
 

 
รหัสเอกสาร 

 

ศท 02-02 

 
วันที่บงัคับใช ้

31/5/64 

 
เขียนโดย : นางสาวอลิสา เทียมสกุล 
ควบคุมโดย :  หวัหน้าศูนย์ฯ 
อนุมัติโดย :  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

ใบเสร็จชำระค่ารับ
บริการ 

การเงิน ห้องเอกสาร 
การเงิน 

5 ป ี ตามวันท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีจัดส่ง  



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ลำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 เร่ิมต้น 

   

1. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
 
 

 
 
 

 
                

ขั้นตอนการรับตัวอย่าง 
 

 

1. เจ้าหน้าท่ีรับ และตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร จากผู้ขอรับบริการ 
2. นับจำนวน, ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวอย่าง 
และบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกรับตัวอย่าง 
3. กำหนดเลข Case No.ของตัวอย่างทดสอบ 
4. เจ้าหน้าท่ีแจ้งอัตราค่าใช้บริการให้กับผู้มาขอรับ
บริการและออกใบนัดรับผล 
5. ผู้ขอใช้บริการชำระค่าบริการกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
6. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯออกใบเสร็จให้กับผู้ใช้บริการ 
หมายเหตุ: ใบเสร็จจะออกโดยมหาวิทยาลัย ขั้นตอนน้ี
ใช้เวลาประมาณ 3 วัน 
7.เจ้าหน้าท่ีส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ 

15 นาที 1.สมุดบันทึกรับ
ตัวอย่าง 
2.แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 
3.ใบนัดรับผลการ
วิเคราะห์และ
ทดสอบ 
4. ใบเสร็จชำระ
ค่าบริการ 
 

2. นักวิทยาศาสตร์/
เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์ฯ 

 
 

การจัดเก็บตัวอย่าง 

1. นักวิทย์ฯ/เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างและ
ตรวจสอบเอกสาร, จำนวน และเลข Case No. ของ
ตัวอย่าง 
2. จัดเก็บตัวอย่างตามความเหมาะสมหรือตามท่ีผู้ขอ
ใช้บริการระบุในเอกสาร (แช่เย็น, แช่แข็ง, 
อุณหภูมิห้อง) 

10 นาที 1.แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 
 

3. นักวิทยาศาสตร์/
เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ 

 
การวิเคราห์และทดสอบ 

 
 
 
 ทดสอบซ้ำ 

1. นักวิทย์ฯ/เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทำการวิเคราะห์
ทดสอบตัวอย่างตามท่ีผู้ขอใช้บริการระบุในเอกสาร 
โดยปฏิบัติงานตามคู่มือวิธีการทดสอบ รายละเอียด
ตามภาคผนวก 
(ระยะเวลาการทดสอบ ขึ้นอยู่กับวิธีทดสอบตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน) 

7-10 วัน 1.คู่มือวิธีการ
ทดสอบ  

4. นักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ 

 
 

การบันทึกและรายงานผล 

1. นักวิทย์ฯ บันทึกผล, สรุปและจัดทำรายงานผลการ
ทดสอบ 
2. ส่งรายงานผลการทดสอบ ให้หัวหน้าศูนย์ฯ 
ตรวจสอบและลงนามรับรอง 
 

1 วัน 1.ใบบันทึกผล 
2.ใบรายงานผล 
3.แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 

   
 
 

 
 

   

  1 

 

3 



 
 

3 

ลำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flowchart) 

ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      

5. หัวหน้าศูนย์ฯ 
 

 
                          

                ไม่ผ่าน 
  
  
 
 
      ผ่าน 

1. หัวหน้าศูนย์ฯตรวจสอบใบรายงานผลการทดสอบ 
2. กรณีท่ีผลการทดสอบไม่ถูกต้อง หรือต้องการให้
ทดสอบซ้ำ ให้ส่งเรื่องแจ้งไปยังห้องปฏิบัติการ 
3. กรณีท่ีผลการทดสอบถูกต้องครบถ้วน หัวหน้า
ศูนย์ฯ ลงนามรับรอง 
 

15 นาที 1.ใบรายงานผล 
2.แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 
 

6. หัวหน้าศูนย์ฯ 
 

 
                                 

ลงนามรับรองผลการทดสอบ 
 

1. หัวหน้าศูนย์ฯ ลงนามรับรองยืนยันผลการทดสอบ 
2. ส่งต่อให้เจ้าหน้าศูนย์ฯ ทำการส่งรายงานผลการ
ทดสอบให้แก่ผู้ขอรับบริการ 

10 นาที 1.ใบรายงานผล 
2.แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 

7. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
 

 
 
 

จัดส่งรายงานผลการทดสอบ 

1. เจ้าหน้าท่ีออกเลขส่งเอกสาร และบันทึกในสมุดส่ง
รายงานผลการทดสอบ 
2.ส่งเอกสารรายงานผลการทดสอบ ตามท่ีผู้ขอรับ
บริการระบุในเอกสาร (รูปแบบจดหมาย, E-mail 
หรือรับเอกสารด้วยตนเอง) 

15 นาที 1.ใบรายงานผล 
2.แบบคำขอใช้
บริการวิเคราะห์
และทดสอบ
ตัวอย่าง 
3.สมุดส่งรายงาน
ผลการทดสอบ 

  
   

              สิ้นสุด 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบ 

  1 

 



 
 

รายการบริการวิเคราะห์ทดสอบ 

 

1. การทดสอบหาเชื้อจุลนิทรีย์ทีป่นเปื้อนในอาหาร 

1.1 การตรวจนับเชื้อจุลนิทรีย์ที่มชีีวติทั้งหมด (Total Bacterial count) 

1.2 การตรวจนับเชื้อโคลฟิอร์มทั้งหมด (Total Coliforms count) 

1.3 การตรวจนับเชื้อ E.coli 

1.4 การตรวจนับเชื้อยีสต์ และรา ทัง้หมด (Total Yeast & Mold count) 

1.5 การตรวจเชื้อ Total Coliforms และเชื้อ E.coli ในน้ำดื่ม 

2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 

2.1 กรด-ด่าง (pH) 

2.2 ความเค็ม 

2.3 ความกระด้าง 
 


