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 ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาบุคลากรนั้น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคู่มือ
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ประจำอย่างเป็นระบบในขั้นแรก เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานประจำไปพลางก่อนจนกว่าแต่ละงานจะ
พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานในรายละเอียดที่จะใช้สำหรับเป็นเอกสารอ้างอิงฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานเดิมสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยังเป็นการลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 ในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยผังขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสถาบัน 
รวม 81 ผัง เรียงลำดับตามงานที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยการบริหารงานภายใน
สำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 14 หน่วยงาน และเพ่ิมอีก 1 ศูนย์บริการวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานได้รับ
การอนุมัติให้จัดตั้งจากสภาสถาบันเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานภายในส านักงานสถาบัน พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้ส านักงานสถาบันเป็นส่วนงานในสังกัดและภายใต้การก ากับของอธิการบดีท าหน้าที่ดูแลการ
ปฏิบัติงานของสถาบันในส่วนที่มิใช่การจัดการศึกษาและช่วยอธิการบดีปฏิบัติงานทั่วไปของสถาบัน 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ และฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งแต่ละฝ่ายมี
กระบวนการท างานที่แตกต่างกัน แต่เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อสถาบัน จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานข้ึน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในส านักงาน
สถาบันมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และข้ันตอนการปฏิบัติงานในทุกภารกิจที่รับผิดชอบและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันสามารถน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบตัิ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีการแสดงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของภารกิจต่างๆ 
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบรกิารที่
มีคุณภาพ บรรลุตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในภารกิจนั้นๆ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

 1. หน่วยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดหน้าที่การท างานอย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 
สามารถใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และช่วยใน
การปรับปรุงงานและออกแบบงานใหม่ 

 2. ผู้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ท าให้ทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนย่ิงข้ึน ท าให้ง่าย
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีการปรับเปลี่ยนงานใหม่สามารถ
เรียนรู้งานได้เร็วข้ึน 

ขอบเขตคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานภายในส านักงานสถาบัน จ านวน ทั้งหมด 
14 หน่วยงาน และเพิ่มอีก 1 ศูนย์บริการวิชาการ  
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ชื่อส่วนงาน 

 ส านักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ที่ตั้ง 

ช้ัน 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

ประวัติความเป็นมา 

จากพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 ประกอบกับประกาศสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสถาบัน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และประกาศสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
ก าหนดให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 

(1) ส านักงานสถาบัน 

(2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(3) คณะบริหารธุรกิจ 

(4) ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

(5) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 

(6) คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 

ต่อมาได้มีข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานภายในส านักงานสถาบัน พ.ศ. 
2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบกับประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่องการแบ่งหน่วยงาน
ภายในส านักงานสถาบัน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และมติสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 8 
(3/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ก าหนดให้ส านักงานสถาบันเป็นส่วนงาน แบ่ง
ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ และฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา 
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ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ส านักงานสถาบันเป็นส่วนงานในสังกัดและภายใต้การก ากับของอธิการบดี ท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน
ของสถาบันในส่วนที่มิใช่การจัดการศึกษาและช่วยอธิการบดีปฏิบัติงานทั่วไปของสถาบันรวมถึงกิจการอื่นใด
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน จัดการบริหาร ดังนี้ 

(1) ฝ่ายบริหาร มีภาระหน้าที่ในการด าเนินการและสนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ  ของสถาบัน
ในงานด้านการบริหารยุทธศาสตร์ แผน งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานระบบ
กายภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารองค์กร กฎหมายและนิติการ และงานบริหารทั่ว ไป รวมทั้ง 
งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

  (1.1) งานบริหารท่ัวไปและสื่อสารองค์กร ด าเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการประชุมและ
ประสานงานของสถาบัน งานสารบรรณ พิธีการและกิจการพิเศษ  งานเลขานุการผู้บริหาร  สนับสนุนงานบริหารทั่วไป
ของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ  ของสถาบัน วางแผนการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน 
ด าเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ตลอดจนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ  ของ
สถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(1.2) งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ด าเนินการเพื่อบริหารยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสถาบัน การจัดท าแผนและงบประมาณประจ าปี การติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดท าสารสนเทศ
และรายงานประจ าปี และการสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับแผนและงบประมาณของส่วนงานและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(1.3) งานการเงินและบัญชี ด าเนินการด้านการบริหารการเงิน การจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินของสถาบันตามหลักการบัญชีทั่วไป การวิเคราะห์ต้นทุน ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับ
การเงินและการบัญชีของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(1.4) งานพัสดุ ด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การ
ทะเบียนและการบริหารพัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนงานและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ไดร้ับมอบหมาย 

(1.5) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารภายในสถาบัน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
แก่ส่วนงาน หน่วยงาน บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(1.6) งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ด าเนินการบรหิารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และยานพาหนะของ
สถาบัน ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน งานวิชาการ และการบริหารงาน
ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 
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(1.7) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ด าเนินการบริหารงานบุคคล การพัฒนา
บุคลากร การด าเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ วินัยและนิติการ จัดท าข้อมูลทะเบียนและประวัติบุคลากร จัดท าข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบุคคลของสถาบัน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง โครงสร้างต าแหน่ง  
การจัดกลุ่มงานและสมรรถนะของงาน ประเมินค่างาน วิเคราะห์ระบบอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน 
และการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ตลอดจนการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของส่วนงาน
และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(2) ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการวิชาชีพของสถาบัน และการสนบัสนนุ
ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การก ากับดูแลมาตรฐานหลักสูตร 
การประกันคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย งานวิรัชกิจ งานบริการทางวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล งานวิทยทรัพยากร 
งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน งานกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(2.1) งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประสานงานเชิงนโยบายตามภารกิจหลัก
ด้านวิชาการของสถาบัน ร่วมวางกรอบและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการประกันคุณภาพ 
พัฒนาวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา สนับสนุนกิจการและการด าเนินการทางวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์
ต่อนักเรียนนักศึกษา ก าหนดมาตรฐานเพื่อการรับเข้าศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(2.2) งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ (รวมถึงศูนย์บริการวิชาการ) ด าเนินการ
พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผลและเผยแพร่
ผลงานวิจัย สนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ  ของสถาบันด้านการวิจัย สนับสนุนการให้บริการวิชาการ
ของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ด าเนินการและสนับสนุนงานด้านวิรัชกิจ รวมทั้งการอื่นใดที่
ได้รับมอบหมาย 

(2.3) งานทะเบียนและวัดผล ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนและ
นักศึกษา จัดท าประวัติ การลงทะเบียนแรกเข้า การตรวจสอบวุฒิการศึกษา จัดท าระเบียนประวัติ การเปลีย่นแปลง
สถานภาพของนักเรียนและนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา การจัดท าปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบรับรอง 
ด าเนินการและประสานกับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ  ของสถาบันในการจัดท าทะเบียนหลักสูตร ตารางสอน 
ตารางสอบ การลงทะเบียน การเพิ่ม/ถอนรายวิชา การประมวลผลการศึกษาเพื่อออกรายงานผลการศึกษา 
รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(2.4) งานวิทยทรัพยากร ด าเนินการจัดหา คัดเลือก จัดหมวดหมู่วิทยทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อ
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา  สนับสนุนบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
ในการค้นคว้าข้อมูลและสารสนเทศ บริการห้องสมุด จัดบริการห้องศึกษาค้นคว้า และมัลติมิเดียแก่นักเรียน
นักศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 
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(2.5) งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการเกี่ยวกับสือ่ โสตทัศนูปกรณ์
และเครื่องมือทางเทคโนโลยี สนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ  ของสถาบันในการสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียน
และนักศึกษา การบูรณาการกิจกรรมวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา การจัดสรรและ
บริหารทุนการศึกษา การให้บริการและสวัสดิการที่จ าเป็นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา 
ตลอดจนสนับสนุน เอื้ออ านวยเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนนักศึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ  ของสถาบัน 
รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(3.1) งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา ด าเนินการจัดการบริการและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
สวัสดิการสงเคราะห์ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานพิเศษ และให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การประกันอุบัติเหตุ โครงการด้านหลักประกันสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ การแนะแนว
อาชีพ การแนะแนวการศึกษา การสนับสนุนด้านการจัดหาที่พักอาศัย รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

(3.2) งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา ด าเนินการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ ควบคุมและสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา สุขภาวะ และ
ทักษะในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมวินัยนักเรียนและนักศึกษา เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก และติดตามประเมินผลนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ความหมายของสัญลกัษณ์ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

 

     หมายถึง  เริ่มต้น/สิ้นสุด 

 

     หมายถึง  กระบวนการ 

 

     หมายถึง  การตัดสินใจ 

 

     หมายถึง  จุดเช่ือมต่อในหน้าอื่น 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร 

  



ภารกิจ : สารบรรณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อลงทะเบียนรบัหนังสือเข้า ผลิตหนังสือ ส่งหนงัสือออก จัดทำ
ประกาศ คำสัง่ ข้อบังคับ และนโยบายจากผูบ้ริหาร 

จัดระบบหนงัสือ เอกสารที่รับเข้า ส่งออกได้เรียบร้อยตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานและสามารถติดตาม ค้นหาหนังสือได้ ร้อยละ 100 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 1. การรับหนังสือภายนอก 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับหนังสือภายนอกจาก 
- บุรุษไปรษณีย ์
- ทางโทรสาร 
- อีเมล 
- บุคคลนำส่ง 

2 นาท ี ผู้ปฏิบัติหนา้ที่หลัก 
น.ส.จันทร์จิรา  

ศรีวิเศษ 
ผู้ปฏิบัติหนา้ที่รอง 
น.ส.พนิดา พิศงาม 

 

2 - ตรวจสอบหนังสือทีส่่งถึง
สถาบนัฯ 
- ประทับเลขทะเบียนรบั 
มุมขวาบนของหนังสือ
ภายนอก  
- เน้นข้อความที่สำคัญและ
สแกนหนังสือ 
- บันทึกข้อมูลทะเบยีนรับ
หนังสือภายนอกในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
- สำหรับหนังสือที่มี
ข้อสังเกตหรือได้รับเอกสาร
ไม่ครบถ้วน ให้ดำเนนิการ
ต่อไปยังหน่วยงานต้นเร่ือง 

10 นาท ี ผู้ปฏิบัติหนา้ที่หลัก 
น.ส.จันทร์จิรา  

ศรีวิเศษ 
ผู้ปฏิบัติหนา้ที่รอง 
น.ส.พนิดา พิศงาม 

 

3 - หัวหน้างานบริหารทั่วไปฯ 
/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กลั่นกรองและเสนอ
ความเห็นเบื้องต้นของ
หนังสือภายนอก 

5 นาท ี หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไปฯ 

ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหาร   

 

- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ตัดสินใจสง่ต่อให้ส่วนงาน/
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือ
ส่งผ่านรองอธิการบดีทีไ่ด้รับ
มอบอำนาจเพื่อเรียนเสนอ
อธิการบดี 

   

เริ่มต้น 

รับหนังสือภายนอก 

ตรวจสอบหนังสือภายนอก 

ลงทะเบียน และคัดแยก 

กลั่นกรองและเสนอความเห็น
เบื้องต้น 

A 

ส่งส่วนงาน 
/หน่วยงาน 

รองอธิการบด ี

พิจารณา 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4  อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบ
อำนาจ พิจารณาสั่งการ 

  หมายเหตุ 
ตามคำสัง่ 

มอบอำนาจ
ของอธิการบด ี

 
 

5 สแกนหนังสือที่สัง่การแล้ว
เก็บเป็นข้อมูล 

5 นาท ี ผู้ปฏิบัติหนา้ที่หลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัติหนา้ที่รอง 

น.ส.ธิดารัตน์  
รอตมงคลดี 

 

6 - ทำสำเนาหนงัสือถึง
ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งการ
ของอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบ
อำนาจ 
- หากเป็นกรณีที่เป็นเร่ือง
สำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน  
จะสแกนหนังสือดังกล่าว
และจัดส่งทางอีเมล์ หรือ
ทางไลนไ์ปยงัผู้เก่ียวข้องให้
ทราบทนัท ี

5 นาท ี ผู้ปฏิบัติหนา้ที่หลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัติหนา้ที่รอง 

น.ส.ธิดารัตน์  
รอตมงคลดี 

 

 

7 ส่งหนังสือไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
รับทราบ พร้อมลงชื่อรับ 

5 นาท ี ผู้ปฏิบัติหนา้ที่หลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัติหนา้ที่รอง 

น.ส.ธิดารัตน์  
รอตมงคลดี 

 

8 จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้ม
ตามลำดับเลขทะเบียน
หนังสือ 

5 นาที ผู้ปฏิบัติหนา้ที่หลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัติหนา้ที่รอง 

น.ส.ธิดารัตน์  
รอตมงคลดี 

 

     

 
  

A 

สแกนและเก็บหนังสือ 

ที่สั่งการแล้ว 

สำเนาหนังสือถึงผู้เก่ียวข้อง 

ตามคำสัง่การ 

ส่งหนังสือไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 

จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้ม 

สิ้นสุด 

พิจารณา 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 2. การรับหนังสือภายใน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  
 

    

1 - ประทับเลขทะเบียนรบั 
มุมบนขวาของเอกสาร 
- ลงทะเบียนรับหนงัสือ
ภายใน หรือบันทึกข้อความ
จากส่วนงาน/หน่วยงานลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

5 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

ผู้ปฏิบัตงิานรอง 
น.ส.ธิดารัตน์  
รอตมงคลดี 

 

2 - ตรวจสอบเอกสาร หนังสือ
ภายใน หรือบันทึกข้อความ 
หากเป็นเร่ืองที่มีข้อสังเกต
หรือข้อคำถามจะส่งคืน
เจ้าของเร่ือง 

5 นาท ี หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไปฯ 

ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

 

- หากเป็นเร่ืองเก่ียวกับการ
ใช้งบประมาณ หรือการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ผ่าน 
งานการเงนิและบัญชี  
งานยทุธศาสตร์ แผนและ
งบประมาณ หรืองานพสัดุ
ก่อน 

 งานการเงนิและ
บัญช ี

งานยทุธศาสตร์ แผน
และงบประมาณ 

งานพสัด ุ

 

- จำแนกหนังสือภายใน 
หรือบันทึกข้อความเข้าแฟ้ม
ผ่านรองอธิการบดทีี่
เก่ียวข้อง 

 ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

ผู้ปฏิบัตงิานรอง 
น.ส.ธิดารัตน์  
รอตมงคลดี 

 

3 รองอธิการบดีแสดง
ความเห็น 
 

   

4 อธิการบดี /รองอธิการบด ี
ที่ได้รับมอบอำนาจพิจารณา  

  หมายเหตุ 
ตามคำสัง่ 
มอบอำนาจ

ของ
อธิการบด ี

5 - บันทึกสัง่การจาก
อธิการบดี 
- สแกนหนังสือภายใน หรือ
บันทึกข้อความ  

5 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

ผู้ปฏิบัตงิานรอง 
น.ส.ธิดารัตน์  
รอตมงคลดี 

 

เริ่มต้น 

ลงทะเบียนรับหนงัสือภายใน 

ตรวจสอบและคัดแยก 

หนังสือภายใน 

รองอธิการบดีแสดงความเห็น 

พิจารณา 

สแกนบันทึกคำสั่งการ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  ผู้ที่เก่ียวข้องเซ็นรับหนังสือ
ภายใน บนัทึกข้อความ 
หรือดำเนินการส่งหนังสือ
ออกต่อไป 

5 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

ผู้ปฏิบัตงิานรอง 
น.ส.ธิดารัตน์  
รอตมงคลดี 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

ส่งกลับผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งการ 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 3. การผลิตหนังสือ 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ส่วนงาน/หน่วยงาน  
ส่งงานให้สารบรรณ 

1 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

 

2 - สารบรรณรับข้อมูล 
- ลงทะเบียนเลขที่ อว.  
- จองเลขหนังสือ 

2 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

 

3 - สารบรรณพิมพ์หนังสือ 
 
 

15 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

 

- ตรวจทาน  หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไปฯ 

ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

 

4 - ส่วนงาน/หน่วยงาน ตน้
เร่ืองตรวจสอบ 
- หากไม่ผ่าน หรือมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม ส่งกลับสาร
บรรณเพื่อปรับแก้ 
- หากผ่าน เสนอเร่ืองผ่าน
รองอธิการบดี 

1 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน  

ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 
ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 
น.ส.ธิดารัตน์  
รอตมงคลดี 

 

5 รองอธิการบดีที่เก่ียวข้อง 
กำกับดูแลส่วนงาน/
หน่วยงานต้นเร่ืองเสนอ
ความเห็น 

   

6 อธิการบดี/รองอธิการบดีที่
ได้รับมอบอำนาจ พิจารณา
ลงนาม 

  ตามคำสัง่ 
มอบอำนาจ

ของ
อธิการบด ี

 
 

เริ่มต้น 

ส่วนงาน/หน่วยงาน  
ส่งงานให้สารบรรณ 

ลงทะเบียน/ 
ออกเลขหนังสือ 

พิมพ์หนังสือ 

ตรวจสอบ 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

รองอธิการบดีเสนอความเห็น 

พิจารณา 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  ตรวจสอบความถูกต้องของ
เลขที่หนังสืออีกครั้ง 

3 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 
 
 

 

8 - ไปรษณีย์,อีเมล,โทรสาร 
- บุคคลนำส่ง 

3 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
นายวชิาญ 
หาญกล้า

ผู้ปฏิบัตงิานรอง 
น.ส.จันทร์จิรา  

ศรีวิเศษ 

 

9 จัดเก็บสำเนาเข้าแฟ้ม 
ส่วนกลางและบันทึกข้อมูล 
ลงระบบ 

2 นาท ี น.ส.พนิดา พิศงาม  

     

 
  

A 

ตรวจสอบเลขที่หนังสือ 

ส่งหนังสือออก 

จัดเก็บสำเนาและบันทึกข้อมูล 

ลงระบบ 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 4. หนังสือสั่งการ คำสัง่ ประกาศ ข้อบังคับ 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - ส่วนงาน/หน่วยงาน ทำ
ร่าง คำสั่ง ประกาศ 
ข้อบังคับ ตามที่อธิการบดี
มอบหมาย (โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากนติิกร) 

3 นาท ี นิติกร 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

- สารบรรณรับเอกสาร  
ออกเลขหนังสือ คำสั่ง 
ประกาศ 

 ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

 

2 ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อ
เสนอต่อรองอธิการบดี 
ที่เก่ียวข้อง 

3 นาท ี หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปฯ 
ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

 

3 รองอธิการบดีที่เก่ียวข้อง
พิจารณาคำสั่ง ประกาศ 
ข้อบังคับ ผ่าน/ไม่ผ่าน เพื่อ
เสนออธิการบดีลงนาม 

   

4 อธิการบดีพิจารณาลงนาม 
 
 
 

   

5 สแกนและจัดเก็บเข้าระบบ 3 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

 

6 - ผลิตหนังสือเพื่อแจ้งผู้
ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง
ทราบ 

5 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

 

- แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
ผ่านอีเมล ์

 น.ส.จันทร์จิรา  
ศรีวิเศษ 

 

- ขึ้นระบบ Intranet  
(คำสั่ง ข้อบังคบั) 
- ขึ้นหน้าเว็บไซต์และ
ช่องทางสื่อออนไลน์ 
(ประกาศ) 

 ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.ณิชชา  

กุลเตชะวณิช 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 
นายธนิน สุขแย้ม 

 

เริ่มต้น 

รับเอกสาร คำสั่ง ประกาศ 
ข้อบังคับ 

พิจารณา 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

เพื่อเสนอต่อรองอธิการบดี 

พิจารณา 

สแกนและจัดเก็บเข้าระบบ 

สำเนาหนังสือ 

และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  - นำเอกสารฉบับจริงเก็บเข้า
ระบบงานสารบรรณ 
- สแกนเก็บเข้าระบบ 
งานสารบรรณ 
- สำเนาเอกสารนำสง่ให้
เจ้าของเร่ือง 

5 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิานหลัก 
น.ส.พนิดา พิศงาม 
ผู้ปฏิบัตงิานรอง 

น.ส.มญชุดา ภู่สวด 

 

     

 

A 

สำเนาเอกสารนำสง่เจ้าของเรื่อง 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจัดการประชุม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อประสานงานการจัดประชุมสภาสถาบัน และการประชุมหลกั
ภายในสถาบัน (กบส. กบค. และ กบง.) ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 

1. คณะกรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารการ 
   ประชุม ตามกำหนดเวลา 
2. ความพึงพอใจของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวา่การจัดประชุม 
   อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 1. การจัดประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ขอพระราชทานวันประชุม 
คร้ังต่อไป ก่อนปิดการประชุม
คร้ังก่อน 

 อธิการบดี  
กรรมการและ
เลขานุการ 

 

2 ส่งหนังสือเร่ืองที่นายกสภา ฯ
ทรงพระกรุณากำหนดวนั
ประชุมไปยังกองงาน 
ส่วนพระองค ์

1 เดือน
ก่อนการ
ประชุม 

น.ส.พนิดา พิศงาม :  
ร่าง พิมพ์  

เลขานุการฯ :  
ตรวจ แก้ไข ลงนาม 

 

3 ส่งหนังสือเชิญประชุม แจง้ 
วัน เวลา สถานที่ ประชุม แนบ 
(ร่าง) รายงานการประชุม แบบ
เห็นชอบ/เสนอแก้ไขรายงาน 
พร้อมแบบเสนอวาระ และ
แบบตอบรับเข้าประชุมไปยงั
กรรมการ 
กรณีประชุมออนไลน์ สอบถาม
สถานที่เข้าประชุมจาก
กรรมการทางโทรศัพท์ก่อน 

20 วัน 
ก่อนการ
ประชุม 

เลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ :  

จัดทำ (ร่าง) 
รายงานการประชุม 
น.ส.พนิดา พิศงาม :  

ร่าง พิมพ์  
เลขานุการ :  

ตรวจ แก้ไข ลงนาม 
นายวชิาญ 
หาญกล้า : 

ส่งหนังสือให้
กรรมการ 

 

4 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
และแจ้งจำนวน รายชื่อ  
ผู้เข้าประชุมไปยงัวังสระปทุม 

20 วัน 
ก่อนการ
ประชุม 

น.ส.พนิดา พิศงาม :  
ร่าง พิมพ์  

เลขานุการ :  
ตรวจ แก้ไข ลงนาม 

นายวชิาญ 
หาญกล้า : 
ส่งหนังสือที ่
วังสระปทุม 

 

เริ่มต้น 

ขอพระราชทานวันประชุม 

ส่งหนังสือแจง้วันประชุม 

ไปยังกองงาน 

ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
กรรมการ 

A 

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  รวบรวมวาระการประชุม 
จัดทำร่างวาระการประชุม
เสนออธิการบดี/อุปนายกสภา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

1-2 วัน เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6 จัดทำใบปะหนา้วาระ (ความ
เป็นมา ประเด็นเสนอเพื่อ
พิจารณา) รวบรวมเอกสาร
ประกอบวาระ ทำเปน็ต้นฉบับ
เอกสารการประชุม 
เสนออธิการบดีพิจารณา 
กรณีประชุมออนไลน์  
สแกนเอกสารต้นฉบบัเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

3-5 วัน น.ส.พนิดา พิศงาม :  
ร่าง พิมพ์ ต้นฉบับ 

เลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ :  

ตรวจ แก้ไข 

 

7 ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จัดทำ
แฟ้มการประชุม 22 ชุด นำส่ง
กรรมการตามที่อยู่ที่บันทึกไว ้
กรณีประชุมออนไลน์  
ฝ่ายเลขาต้องบันทึกวนั เวลา 
ประชุมในปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดทำรายชื่อผู้เข้าประชุมและ
ส่งลิ้งค์เชิญเข้าประชุม พร้อม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ 
ผู้เข้าประชุม 

3-5 วัน ทีมเลขานุการ :  
จัดทำแฟ้มเอกสาร 

นายวชิาญ 
หาญกล้า :  

นำสง่ 

 

8 จัดเตรียมเอกสารอ้างอิง 
อุปกรณ์การประชุมใส่กระเป๋า
เดินทางขนย้ายไปจัดวาง ณ 
ห้องประชุมให้เรียบร้อย (กรณี
ประชุม ณ วงัสระปทุม) 

1 ชั่วโมง
ก่อนการ
ประชุม 

น.ส.พนิดา พิศงาม 
ทีมสนบัสนนุ 

 

ให้กรรมการลงนามเข้าประชุม 
และลงนามในเอกสารการเงิน 

 น.ส.วรินดา  
มานิตกุล 

9 บันทึกเสียงการประชุมและ  
จดบันทึกการประชุม 

ตลอด
ระยะเวลา

การ
ประชุม 

เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

10 เก็บเอกสารอ้างอิง และ
อุปกรณ์การประชุมกลับ
สถาบนั 

15 นาที 
หลังการ
ประชุม 

เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอรับเทปบันทึกการประชุม  หัวหน้าทีม
สนับสนนุ 

A 

จัดทำ (ร่าง) วาระการประชุม 

จัดทำตน้ฉบับ 

เอกสารการประชุม 

จัดทำสำเนา 

เอกสารการประชุม 

เตรียมการประชุม 

บันทึกการประชุม 

เก็บอุปกรณ์การประชุม 

B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

11  จัดทำสรปุย่อมติที่ประชุมเพื่อ
ส่งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ/
ดำเนินการตามมติทีป่ระชุม
และ (ร่าง) รายงานการ
ประชุม เพื่อเสนอกรรมการ
พิจารณาแก้ไขก่อนการ
ประชุม และรับรองในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 

3-5 วัน 
หลังการ
ประชุม 

ผู้ช่วยเลขานุการ:  
ร่าง พิมพ์ ส่ง  
เลขานุการ :  

ตรวจ แก้ไข ลงนาม 

 

     

 
หมายเหตุ : กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน ผศ.ดร.สันทนีย์  ผาสุข  รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
 ผู้ช่วยด้านการเงิน นางสาววรนิดา มานิตกุล หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
 ทีมสนับสนุน 
 หัวหน้าทีม นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร 
 จัดทำต้นฉบับ นางสาวพนิดา พิศงาม  
 ทีมจัดทำสำเนาเล่ม/เข้าเล่ม (คร้ังละ ๖ คนตามตารางที่กำหนด)    
 นายอดิศักดิ์ ดีสมุทร  นางสาวมญชุดา ภูส่วด นางสาวเยาวลักษณ์ นาทสีทา 
 นางสาวธิดารัตน์ รอตมงคลดี นางสาวจนัทร์จิรา ศรีวิเศษ นายวชิาญ หาญกล้า 
 นางสาววิภารัตน์ ศรีบุรินทร์ นางสุพิศตรา แย้มอุบล ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ เวียร์รา 
 นางสาวณชิชา กุลเตชะวณิช นางสาวมาลีรัตน์ ศรีเดช นายจีรชยั พรหมแย้ม 
 นางฐากร นิสากรแสน นายชาติภักดิ์ ศุกรเกยูร นางสาวปภาภรณ์ ธนะเรืองสกุลไทย 
 นายธนิน สุขแย้ม นางสาวอรกัญญา จิตบรรจง นางสาวนันทยิา เย็นเปน็สุข 

  

B 

จัดทำสรปุย่อมติที่ประชุมและ 
(ร่าง) รายงานการประชุม 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 2. การจัดการประชุมหลักภายในสถาบนั 
- คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)  
- คณะกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.)  
- คณะกรรมการการเงินและทรพัย์สิน (กบง.) 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ขอวัน เวลา สถานที่ประชุม 
จากประธานหรือมติจากที่
ประชุมคร้ังก่อน (กรณีไม่
เป็นไปตามที่กำหนดไว้
ล่วงหน้า) 
กำหนดการประชุม กบส. กบค. 
กบง. ล่วงหนา้เป็นทุกวนัพุธที่ 
2 ของเดือน เวลา 8.30 น. 
10.30 น. และ 13.00 น. 
ตามลำดับ 

10 นาท ี เลขานุการ  

2 ร่าง พิมพ์ ส่ง หนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารการ
ประชุม 
เอกสารการประชุม 
1. (ร่าง) รายงานการประชุม 
   คร้ังก่อน 
2. แบบเห็นชอบ/แก้ไข 
รายงานการประชุม 
3. แบบเสนอวาระการประชุม 
4. แบบตอบรับเข้าประชุม 

7-10 วัน นายอดิศักดิ์  
ดีสมุทร : 

ร่าง พิมพ์ ส่ง  
เลขานุการฯ :  

ตรวจ แก้ไข ลงนาม 

 

3 รวบรวมแบบตอบรบั แบบ
แก้ไขรายงาน และแบบเสนอ
วาระจากกรรมการ 

7 วัน นายอดิศักดิ์  
ดีสมุทร :  
ร่าง พิมพ ์

 

จัดทำร่างวาระการประชุม 
รวบรวม ติดตามเอกสาร
ประกอบวาระ 

1-3 วัน เลขานุการฯ :  
ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 
4 เสนอร่างวาระ พร้อมเอกสาร

ประกอบให้ประธานพิจารณา
และบรรจุวาระเฉพาะทีผ่่าน
ความเห็นชอบ 
 
 
 

 เลขานุการฯ  

เริ่มต้น 

กำหนดวันประชุม 

ส่งหนังสือเชิญประชุม 

และขอวาระการประชุม 

รวบรวมและจัดทำร่าง 

วาระการประชุม 

พิจารณา 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  จัดทำตน้ฉบับเอกสารการ
ประชุม, สแกนเอกสารการ
ประชุม เพื่อส่งเปน็เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และร่าง พิมพ์ 
ส่ง จดหมายนำสง่เอกสารการ
ประชุม 

1 วัน นายอดิศักดิ์  
ดีสมุทร 

 

ทำสำเนาและเข้าเล่มเอกสาร
การประชุม 

ทีมสนบัสนนุ 

6 ส่งเอกสารการประชุมให้
กรรมการ และผู้เข้าร่วม
ประชุม (กรณีมีวาระชี้แจง) 
กรณีเป็นการประชุมออนไลน์ 
ฝ่ายเลขาต้องบันทึก วนั เวลา
ประชุมในปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดทำรายชื่อผู้เข้าประชุมและ
ส่งลิงค์เชิญเข้าร่วมประชุมด้วย 

3-5 วัน 
ก่อนการ
ประชุม 

นายอดิศักดิ์  
ดีสมุทร 

 

7 กรอกใบจองขอห้องประชุม 
อุปกรณ์โสตฯ และอาหารว่าง 

7 วัน 
ก่อนการ
ประชุม 

นายอดิศักดิ์  
ดีสมุทร 

 

8 ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ห้องประชุม อุปกรณ์ 
โสตฯ อาหารวา่ง และ 
เสนอใบลงนามเข้าประชุมให้
กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

ตลอด
ระยะเวลา

การ
ประชุม 

นายอดิศักดิ์  
ดีสมุทร 

 

นำเสนอเอกสารข้ึนจอ  
ตามวาระ บันทึกเทป และ 
จดบันทึกการประชุม 

เลขานุการฯ 

9 จัดทำสรปุย่อมติที่ประชุมเพื่อ
ส่งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ/
ดำเนินการตามมติทีป่ระชุม 
และ (ร่าง)รายงานการประชุม 
เพื่อเสนอกรรมการพิจารณา
แก้ไขก่อนการประชุม และ
รับรองในการประชุมคร้ังต่อไป 

3-5 วัน 
หลังการ
ประชุม 

นายอดิศักดิ์  
ดีสมุทร:  

ร่าง พิมพ์ ส่ง  
เลขานุการ :  

ตรวจ แก้ไข ลงนาม 

 

     

 
 
 
 

A 

จัดทำตน้ฉบับ 

เอกสารการประชุม 

ส่งเอกสารการประชุม 

ให้กรรมการ 

จองห้องประชุม อุปกรณ์โสตฯ  
และอาหารว่าง 

ตรวจสอบความเรียบร้อยและ
อำนวยความสะดวกการประชุม 

จัดทำสรปุย่อมติที่ประชุม 

และ (ร่าง) รายงานการประชุม 

สิ้นสุด 
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หมายเหตุ : เลขานุการการประชุม กบส. กบค. ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
 ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม กบส. นายอัครพร บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
 ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม กบค. นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 
 เลขานุการการประชุม กบง. นายอัครพร บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
 ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม กบง. นางสาววรนิดา มานิตกุล หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
 ทีมสนับสนุน 
 หัวหน้าทีม นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร 
 จัดทำต้นฉบับ นายอดิศักดิ์ ดีสมุทร 
 ทีมจัดทำสำเนาเล่ม/เข้าเล่ม (คร้ังละ ๖ คนตามตารางที่กำหนด)    
 นางสาวพนิดา พิศงาม  นางสาวมญชุดา ภูส่วด นางสาวเยาวลักษณ์ นาทสีทา 
 นางสาวธิดารัตน์ รอตมงคลดี นางสาวจนัทร์จิรา ศรีวิเศษ นายวชิาญ หาญกล้า 
 นางสาววิภารัตน์ ศรีบุรินทร์ นางสุพิศตรา แย้มอุบล ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ เวียร์รา 
 นางสาวณชิชา กุลเตชะวณิช นางสาวมาลีรัตน์ ศรีเดช นายจีรชยั พรหมแย้ม 
 นางฐากร นิสากรแสน นายชาติภักดิ์ ศุกรเกยูร นางสาวปภาภรณ์ ธนะเรืองสกุลไทย 
 นายธนิน สุขแย้ม นางสาวอรกัญญา จิตบรรจง นางสาวนันทยิา เย็นเปน็สุข 
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ภารกิจ : การสื่อสารภายในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศ นโยบาย คำสั่ง วฒันธรรมองค์กร 
กิจกรรม โครงการภายใน และข้อมูลข่าวสารตา่งๆไปยังบุคลากร 
นักศึกษา และนักเรียน 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  
ในการประชาสัมพนัธ์ของสถาบนัฯ พร้อมให้คำปรึกษาและ
สนับสนนุการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบนัฯ 

ความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนทีท่ราบข้อมลู
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของสถาบัน ในเกณฑ์ดี คิดเปน็ร้อยละ 80 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ร่างข่าวจากส่วนงาน/
หน่วยงาน และสื่อสาร
องค์กร 

 ส่วนงาน/
หน่วยงาน/ 

น.ส.ปภาภรณ์ 
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

ใบ สอ.๓/
แบบฟอร์ม
ถ่ายภาพ 

2 ตรวจสอบความถูกต้องข่าว 3 นาท ี ส่วนงาน/
หน่วยงาน/ 

น.ส.ปภาภรณ์ 
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

ใบ สอ.๓/
แบบฟอร์ม
ถ่ายภาพ 

เขียนข่าว น.ส.ปภาภรณ์ 
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

ออกแบบกราฟิก นายธนิน สุขแย้ม 
น.ส.ณิชชา  

กุลเตชะวณิช 
ถ่ายภาพ/คัดเลือกภาพ ส่วนงาน/

หน่วยงาน/ 
นายธนิน สุขแย้ม 

 
 

เริ่มต้น 

ร่างข่าวจากส่วนงาน 

ตรวจสอบความถูกต้องข่าว 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3  - ตรวจสอบความถูกต้อง 
เขียนและปรับแก้ไขข้อความ
ข่าว 
- ตรวจสอบกราฟิกและ
ภาพประกอบข่าว 
 

5 นาท ี หัวหน้าส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

4 หัวหน้างานบริหารทั่วไปฯ
พิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหาข่าวประชาสัมพนัธ์/
ความครอบคลุมของเนื้อหา 

5 นาท ี หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปฯ 

 

5 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ ์
- TV Signage  
- TV LED  
- Facebook  

15 นาท ี  
นายธนิน สุขแย้ม 

 
 

 

- Website  
- Twitter  

น.ส.ณิชชา  
กุลเตชะวณิช 

- Instagram น.ส.ณิชชา  
กุลเตชะวณิช 
น.ส.ปภาภรณ์ 

ธนะเรืองสกุลไทย 
- บอร์ดประชาสัมพนัธ ์ น.ส.จันทร์จิรา  

ศรีวิเศษ 
นายชาติภักดิ์  

ศุกรเกยูร 
นายวชิาญ หาญกล้า 

- E-mail น.ส.จันทร์จิรา  
ศรีวิเศษ 

     

 
 

A 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

พิจารณา 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

สิ้นสุด 

B 
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ภารกิจ : การสื่อสารภายนอกองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

1. เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการของหน่วยงาน
สถาบนัไปยังกลุ่มเปา้หมายภายนอกองค์กร ได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษาทั่วไป ผูป้กครอง สถานประกอบการ สื่อมวลชน ชุมชน 
และสังคม 
2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการสถาบนั และผู้ให้ 
การสนับสนนุการดำเนนิงานสถาบันในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 70 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 1. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกบัสื่อมวลชน (Press Visit) 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ตรวจสอบวันสำคัญของ
สื่อมวลชน วางแผนและ
กำหนดตารางการเข้าพบสื่อ 

3 นาท ี น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

 

2 หัวหน้างานบริหารทั่วไปฯ 
พิจารณาอนุมัต ิ
 

30 นาท ี หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปฯ 

 

3 - นัดหมายวันเข้าพบ 
- แจ้งกำหนดการนัดหมาย
แก่หัวหน้างาน 
- จัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้   
สื่อมวลชน 
- ทำเร่ืองขอใช้รถยนต์ 

5 นาท ี น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

ใบ สอ.1/ 
ใบขอใช้
รถยนต์ 

4 - มอบของที่ระลึก 30 นาท ี น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

 

- ถ่ายภาพ นายธนิน สุขแย้ม 

- เขียนข่าวประชาสัมพนัธ ์ น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

- เผยแพร่ทางช่องทาง
สื่อสารของสถาบนั 

นายธนิน สุขแย้ม 
น.ส.ณิชชา 

กุลเตชะวณิช 
     

เริ่มต้น 

เตรียมการ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ประสานงานสื่อมวลชน 

พบสื่อมวลชน 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 2. เปิดบ้านวิชาการ 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - ประชุมวางแผนร่วมกับ 
ส่วนงาน/หน่วยงาน 
- จัดหาผู้สนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรม 
- สรุปผล 

3 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

2 - เขียนโครงการ 
- เขียนร่างคำสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการจัดงาน 

1 วัน น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

 

เอกสาร
โครงการ 

3 เสนอหัวหน้างานบริหารทั่วไปฯ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
และรองอธิการบดีที่
เก่ียวข้องพิจารณากลั่นกรอง
ความถูกต้องของเอกสาร
โครงการ 

4 วัน หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปฯ 
ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
และรอง

อธิการบดีที่
เก่ียวข้อง 

เอกสาร
โครงการ 

4 เสนออธิการบดี 
พิจารณาลงนาม 
 

  เอกสาร
โครงการ 

5 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ (3 วัน) 
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ตรวจความถูกต้องก่อนผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ 
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

2 เดือน นายธนิน สุขแย้ม 
น.ส.ณิชชา 

กุลเตชะวณิช 

 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
(ก่อนวันจัดงาน 2 เดือน) 
- จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์
ให้กับสื่อมวลชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ    
- จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์/ 
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
- โรงเรียนที่สนใจส่ง 
แบบตอบรับ 

น.ส.วิภารัตน ์
ศรีบุรนิทร์ 

น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

เริ่มต้น 

ประชุมวางแผนงาน 

เขียนโครงการ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

พิจารณา 

ดำเนินการประชาสัมพนัธ ์

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
โทรสาร 
- จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ 
ส่งให้กับชุมชน/หน่วยงานที่ 
เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ 

6 3. จัดเตรียมการดำเนินงาน    
-  ประชุมหารือซักซ้อมกับ
หน่วยงานภายในสถาบันฯ 
-  ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้
จัดกิจกรรม 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดบูธนิทรรศการ 
- จัดทำระบบลงทะเบียน 
แบบออนไลน์ 
- ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและ
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จัดเตรียมแบบสอบถามการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 น.ส.วิภารัตน์  
ศรีบุรินทร์ 

น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 
นายธนิน สุขแย้ม 

 

4. ดำเนินโครงการ (1 วัน) 
- จัดกิจกรรม 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

7 - เขียนข่าว 3 วัน น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

 

- ตรวจข่าว หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปฯ 

- เผยแพร่ข่าว นายธนิน สุขแย้ม 
น.ส.ณิชชา 

กุลเตชะวณิช 
- ตัดข่าวที่ได้รับการเผยแพร่
จากสื่อมวลชน (Clipping 
News) 

น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

- สรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำรูปเล่มสารสนเทศ 

งานบริหารทั่วไป
และสื่อสาร

องค์กร 
     

 

A 

จัดเตรียมงาน 

สรุปผลการดำเนนิงาน 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 3. กิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม (CSR) 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - ประชุมวางแผนร่วมกับ
ส่วนงาน/หน่วยงาน 
- ประสานงานและหารือกับ
ชุมชนเป้าหมาย 
- สรุปผลการหารือ 
- ลงพื้นทีส่ำรวจชุมชน 
- จัดหาผู้สนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรม 

3 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

2 - เขียนโครงการ 
- เขียนร่างคำสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการจัดงาน 

1 วัน น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

 

เอกสาร
โครงการ 

3 เสนอหัวหน้างานบริหารทั่วไปฯ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
และรองอธิการบดีที่
เก่ียวข้องพิจารณากลั่นกรอง
ความถูกต้องของเอกสาร
โครงการ 

4 วัน หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปฯ 
ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
และรอง

อธิการบดีที่
เก่ียวข้อง 

เอกสาร
โครงการ 

4 เสนออธิการบดี 
พิจารณาลงนาม 
 

  เอกสาร
โครงการ 

5 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ (3 วัน) 
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ตรวจความถูกต้องก่อนผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ 
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

2 เดือน นายธนิน สุขแย้ม 
น.ส.ณิชชา 

กุลเตชะวณิช 

 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
(ก่อนวันจัดงาน 2 เดือน) 
- ออกจดหมายเชิญสื่อมวลชน 
ร่วมทำข่าว  
- เตรียมข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ออกจดหมายถึงชุมชน
เป้าหมายเพื่อขอความ
อนุเคราะห์  
 
 

น.ส.วิภารัตน ์
ศรีบุรินทร์ 

น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

เริ่มต้น 

ประชุมวางแผนงาน 

เขียนโครงการ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

พิจารณา 

ดำเนินการประชาสัมพนัธ์ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  3. จัดเตรียมการดำเนินงาน    
- ประชุมกับส่วนงาน/
หน่วยงานเพื่อเตรียมความ
พร้อม 
- ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้
การจัดกิจกรรม 
- จัดซื้อของ 
- รับมอบของจากผู้ให้การ
สนับสนุน 
- จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ 
ให้ชุมชนเป้าหมายและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 น.ส.วิภารัตน์  
ศรีบุรินทร์ 

น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย
นายธนิน สุขแย้ม 

 

4. ดำเนินโครงการ (1 วัน) 
- จัดกิจกรรม 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

7 - เขียนข่าว 3 วัน น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

 

- ตรวจข่าว หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปฯ 

- เผยแพร่ข่าว นายธนิน สุขแย้ม 
น.ส.ณิชชา 

กุลเตชะวณิช 
- ตัดข่าวที่ได้รับการเผยแพร่
จากสื่อมวลชน (Clipping 
News) 

น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

- สรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำรูปเล่มสารสนเทศ 

งานบริหารทั่วไป
และสื่อสาร

องค์กร 
     

  
  

A 

จัดเตรียมงาน 

สรุปผลการดำเนนิงาน 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 4. แนะแนวการศึกษาของสถาบัน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  
 

    

1 - ประชุมวางแผนร่วมกับ
ส่วนงาน/หน่วยงาน 
- สรุปผลการหารือ 

3 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

2 - เขียนโครงการ 1 วัน น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

 

เอกสาร
โครงการ 

3 เสนอหัวหน้างานบริหารทั่วไปฯ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
และรองอธิการบดีที่
เก่ียวข้องพิจารณากลั่นกรอง
ความถูกต้องของเอกสาร
โครงการ 

4 วัน หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปฯ 
ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
และรอง

อธิการบดีที่
เก่ียวข้อง 

เอกสาร
โครงการ 

4 เสนออธิการบดี 
พิจารณาลงนาม 
 

  เอกสาร
โครงการ 

5 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ (3 วัน) 
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ตรวจความถูกต้องก่อนผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ 
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

2 เดือน นายธนิน สุขแย้ม 
น.ส.ณิชชา 

กุลเตชะวณิช 

 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
(ก่อนวันจัดงาน 2 เดือน) 
- จัดทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เข้าแนะแนว
การศึกษาต่อส่งไปยังโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
- ตรวจสอบจำนวนโรงเรียนที่ส่ง
แบบตอบรับเข้าร่วม 
- กำหนดตารางการออก 
แนะแนว 
- แจ้งให้ส่วนงาน/หน่วยงาน
รับทราบข้อมูล 
 
 
 

น.ส.วิภารัตน ์
ศรีบุรินทร์ 

น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

 

เริ่มต้น 

ประชุมวางแผนงาน 

เขียนโครงการ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

พิจารณา 

ดำเนินการประชาสัมพนัธ์ 
และจัดเตรียมงาน 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 3. จัดเตรียมการดำเนินงาน    
-  ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้
การแนะแนวการศึกษาต่อ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การออก
แนะแนว 
- จัดทำแบบสอบถามการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- ขอรถออกแนะแนว 

 น.ส.วิภารัตน ์
ศรีบุรินทร์ 

น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 
นายธนิน สุขแย้ม 

 

4. ดำเนินโครงการ (1 วัน) 
- ออกแนะแนวตามโรงเรียนที่
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

6 - เขียนข่าว 3 วัน น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

นายชาติภักดิ์  
ศุกรเกยูร 

 

- ตรวจข่าว หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปฯ 

- เผยแพร่ข่าว นายธนิน สุขแย้ม 
น.ส.ณิชชา 

กุลเตชะวณิช 
- ตัดข่าวที่ได้รับการเผยแพร่
จากสื่อมวลชน (Clipping 
News) 

น.ส.ปภาภรณ ์
ธนะเรืองสกุลไทย 

- สรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำรปูเล่มสารสนเทศ 

งานบริหารทั่วไป
และสื่อสาร

องค์กร 
     

 

สรุปผลการดำเนนิงาน 

A 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 

  



ภารกิจ : การจัดทำแผนระยะยาว/แผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ : 

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

.เพื่อดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และนโยบายและเปา้หมายของสถาบัน 

การประกาศและเผยแพร่แผน (ภายในเดือนกันยายน) 

รายละเอียดการปฏิบัติ : 1. การจัดทำแผนระยะยาว 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการจัดทำแผน 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

ร่างคำสั่ง : 
งาน
ยุทธศาสตรฯ์ 
ตรวจสอบร่าง :  
งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ 

2 กำหนดกรอบแนวทางใน
การจัดทำ แผนระยะยาว 
 

7 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบนั 

 

3 ศึกษา รวบรวม และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการจัดทำแผนฯ 

60 วัน คณะทำงาน
จัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการ
จัดทำแผน 

 

4 นำผลที่ได้จากการรวบรวม/
สังเคราะห์ข้อมูลมายกร่าง
แผนฯ 

60 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบนั /
งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนระยะยาวและให้
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

7 วัน อธิการบดี  

เริ่มต้น 

เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน 

กำหนดกรอบแนวทาง/นโยบาย 

รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูล 

ยกร่างแผนฯ 

A 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  จัดทำ (ร่าง) แผนฉบบั
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ
ของอธิการบดี 

7 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบนั 

งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์ 
นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

7 พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผน
ระยะยาวและให้
ข้อเสนอแนะ  

7 วัน สภาสถาบันฯ  

8 ประกาศเผยแพร่แผนฯ ให้
บุคลากรทุกคนภายใน
สถาบนัรับทราบ และจัด
ประชุมกับส่วนงาน/
หน่วยงานเพื่อทำความ
เข้าใจและนำไปสู่การปฏบิัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

2 วัน อธิการบดี/ 
งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์ 
นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

จัดทำ (ร่าง) แผนฉบบัสมบูรณ ์

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ประกาศเผยแพร่แผนฯและ 
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติ : 2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  
 
 
 
 

 

    

1 อบรมชี้แจงกระบวนการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้กับ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

2 จัดประชุมเชงิปฏบิัติการใน
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์  
 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  

3 ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และตัวชี้วดัแต่ละ
ยุทธศาสตร ์
  

1 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบนั 

 

4 แจ้งส่วนงาน/หน่วยงานที่
เก่ียวข้องให้เสนอโครงการ
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

15 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง
ดำเนินการ
เสนอ
โครงการ
เพื่อบรรจุใน
แผน 

5 จัดทำ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์  

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์ 
นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และ
ให้ข้อเสนอแนะ 
 

7 วัน อธิการบดี 
คณะกรรมการ
บริหารสถาบนั 

 

 
7 
 
 
 

 

จัดทำ (ร่าง) แผนฉบบั
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ
ของอธิการบดีและ
คณะกรรมการบริหาร
สถาบนั 
 

7 วัน 
 
 
 
 

 

อธิการบดี/ 
งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์ 
นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

อบรมชี้แจงกระบวนการ 

จัดทำแผนยุทธศาสตร ์

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทบทวนยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

แจ้งส่วนงาน/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เสนอโครงการ 

จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร ์

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

A B 

จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร ์
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8  พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 

7 วัน สภาสถาบันฯ  

9 ประกาศเผยแพร่แผนฯ ให้
บุคลากรทุกคนภายใน
สถาบนัรับทราบ จัดประชุม
เพื่อถ่ายทอดแผนสู่บุคลากร
ทุกคนเพื่อทำความเข้าใจ
และนำไปสู่การปฏบิัติใน
ทิศทางเดียวกัน และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

2 วัน อธิการบดี/ 
งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์ 
นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

     

 
 

สิ้นสุด 

A B 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ประกาศเผยแพร่ ถ่ายทอดแผนฯ
และมอบหมายผู้รบัผิดชอบ 
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ภารกิจ : การจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัตกิารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และนโยบายและเปา้หมายของสถาบัน 

การดำเนินการจัดทำแผนและประกาศเผยแพร่แผนแล้วเสร็จตาม
กำหนด (ภายในเดือนกนัยายน) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ศึกษา รวบรวม และสังเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
แผนฯ  

14 วัน งานยุทธศาสตรฯ์  
(น.ส.นันท์นภัส 
หวังศรีโรจน ์
 น.ส.นวรัตน์  

ตุ้มเปาะ) 

 

2 ทบทวนผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในปีท่ีผ่านมา
และให้ข้อเสนอแนะ 

1 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน/ 
งานยุทธศาสตรฯ์  
(น.ส.นันท์นภัส 
หวังศรีโรจน์) 

 

3 จัดทำบันทึกข้อความแจ้งให้
ผู้บริหาร/ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพื่อ
บรรจไุว้ในแผนฯ ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 

1 วัน งานยุทธศาสตรฯ์ 
(น.ส.นวรัตน์  

ตุ้มเปาะ) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง
ดำเนินการ
เสนอ
โครงการ
เพื่อบรรจุ
ในแผนฯ 

4 - รวบรวมข้อมูลจากส่วนงาน/
หน่วยงาน 
- จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ตามข้อเสนอแนะ 

7 วัน 
 

7 วัน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 
(น.ส.นันท์นภัส 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการและให้
ข้อเสนอแนะ  

 
 

1 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 

 

 

เริ่มต้น 

รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูล 

ทบทวนผลการดำเนนิงาน 

แจ้งผูบ้ริหาร/ส่วนงาน/
หน่วยงาน เสนอโครงการ 

จัดทำ (ร่าง) แผนปฏบิัติการ 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

A 

34



ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบตัิการ
ฉบับสมบรูณต์ามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน 

7 วัน งานยุทธศาสตรฯ์  
(น.ส.นันท์นภัส 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

7 พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการ 
 
 
 

3 วัน อธิการบด ี  

8 จัดทำแผนปฏิบัติการฉบับ
สมบูรณ ์

 

3 วัน งานยุทธศาสตรฯ์  
(น.ส.นันท์นภัส 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

9 ประกาศเผยแพรแ่ผนฯ ให้
บุคลากรทุกคนภายในสถาบัน
รับทราบ และจัดประชุมกับ
ส่วนงาน/หน่วยงานเพื่อทำ
ความเข้าใจและนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2 วัน อธิการบดี/ 
งานยุทธศาสตรฯ์  
(น.ส.นันท์นภัส 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

     

 
 
 

A 

จัดทำ (ร่าง) แผนปฏบิัติการ 

ฉบับสมบูรณ ์

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

สิ้นสุด 

จัดทำแผนปฏบิัติการ 

ฉบับสมบูรณ ์

ประกาศเผยแพร ่

และประชุมชีแ้จงแผนฯ 
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ภารกิจ : การจัดทำงบประมาณประจำป ี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปีของสถาบันให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายและ
เป้าหมายของสถาบัน 

การดำเนินการจัดทำงบประมาณแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาใน
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณของสถาบนั 

รายละเอียดการปฏบิัติงาน : 1. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 มอบนโยบายการจัดทำ
งบประมาณรายจา่ยของ
สถาบนั 

1 วัน สภาสถาบัน  

2 จัดทำปฏทิินการจัดทำ
งบประมาณรายจา่ยประจำปี
ของสถาบัน 

3 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์ 
นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสถาบัน 
 

1 วัน คณะกรรมการ
การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

4 แจ้งปฏิทินการจัดทำ
งบประมาณรายจา่ยประจำปี 
ให้ส่วนงาน/หน่วยงานทราบ 
เพื่อเตรียมการดำเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำงบประมาณ 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

ร่างคำสั่ง : 
งาน
ยุทธศาสตร์ฯ 
ตรวจสอบ
ร่าง : งาน
บริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์และ
นิติการ 

เริ่มต้น 

มอบนโยบายการจัดทำ
งบประมาณรายจา่ย 

จัดทำปฏทิินการจัดทำ
งบประมาณรายจา่ย 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจ้งส่วนงาน/หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำงบประมาณ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของส่วน
งาน/หน่วยงาน  
 
 

30 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

งานยทุธศาสตร์ฯ  

 

7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และส่งคำขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของส่วน
งาน/หน่วยงาน 

30 วัน หัวหน้าส่วนงาน 
รองอธิการบดี 
ที่กำกับดูแล 

 

8 รวบรวม วิเคราะห์
งบประมาณเบื้องตน้ และ
ตรวจสอบอัตราค่าใช้จา่ยให้
เป็นไปตามอัตราของสถาบัน
และสำนักงบประมาณ 

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

9 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
คำขอตั้งงบประมาณของส่วน
งาน/หน่วยงาน 

30 วัน คณะกรรมการ
จัดทำ

งบประมาณ 

 

10 จัดทำประมาณการรายได้
และคำขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายของสถาบัน  

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

11 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประมาณการรายได้และคำ
ขอตั้งงบประมาณรายจา่ย
ของสถาบัน 

1 วัน คณะกรรมการ
การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

12 พิจารณาอนุมัตปิระมาณการ
รายได้และคำขอตั้ง
งบประมาณรายจา่ยของ
สถาบนั 

1 วัน สภาสถาบัน  

13 บันทึกข้อมูลและส่งรายละเอียด
คำขอตั้งงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีไปยังสำนักงบประมาณ
และสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

     

A 

จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 

รายจ่ายของส่วนงาน/หน่วยงาน 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รวบรวม วิเคราะห์งบประมาณ
เบื้องต้น 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 

รายจ่ายของสถาบัน 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ส่งคำขอตั้งงบประมาณ 

ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 2. การประมาณการรายได้ประจำปี 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 เตรียมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการประมาณการ 
ดังนี ้
- จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 
- อัตราค่าใช้จ่ายของนักเรียน/
นักศึกษา 
- ข้อมูลรายได้นอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายของนักเรียน/
นักศึกษา 

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

จำนวน 
นร./นศ. :  
งานทะเบียน
และวัดผล 
อัตรา
ค่าใช้จ่าย
และข้อมูล
รายได้อื่น : 
งานการเงนิ
และบัญช ี

2 จัดทำ (ร่าง) ประมาณการ
รายได้ประจำปีของสถาบนั
และรายละเอียดประกอบ 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

3 นำข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตั้งงบประมาณรายรับ
ประจำป ี

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูลประกอบการ
ประมาณการ 

จัดทำ (ร่าง) ประมาณการรายได้
ประจำป ี

นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัง้
งบประมาณรายรบั 

สิ้นสุด 

38



รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 3. การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจา่ย 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 แจ้งนโยบายและแนวทางการ
ปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจา่ยประจำปี  

1 วัน สำนัก
งบประมาณ 

 

2 ดำเนินการปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี

3 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดการปรับปรุง
งบประมาณรายจา่ย  
 

2 วัน อธิการบดี  

4 ส่งรายละเอียดการปรับปรุง
ให้สำนักงบประมาณและ
สำนักงานปลัด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

ส่งเป็น
เอกสาร
และ Sign 
off ผา่น
ระบบ E-
Budgeting 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

แจ้งนโยบายและแนวทางการ
ปรับปรุงงบประมาณรายจ่าย

ประจำป ี

ดำเนินการปรับปรุง 
รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 4. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ตรวจสอบร่าง
พระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีร่วมกับ
สำนักงบประมาณ 

3 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

2 ดำเนินการจัดทำหนงัสือเพื่อ
ขอรับเอกสารร่าง
พระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นวรัตน์  

ตุ้มเปาะ) 

ดำเนินการ
เมื่อได้รับ
แจ้งให้ไป
รับเอกสาร
จากสำนัก
งบประมาณ 

3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และลงนามในหนังสือนำส่ง
สำนักงบประมาณ  
 

1 วัน อธิการบดี  

4 รับเอกสารและแจ้งผูบ้ริหารที่
เก่ียวข้อง 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นวรัตน์  

ตุ้มเปาะ) 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำปี

ร่วมกับสำนักงบประมาณ 

ดำเนินการจัดทำหนงัสือเพื่อ
ขอรับเอกสารร่าง พรบ. 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รับเอกสารและแจ้งผู้บริหาร 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 5. การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 แจ้งรายชื่อผูช้ี้แจงและผู้
ประสานงานต่อสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สป.อว.) 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นวรัตน์  

ตุ้มเปาะ) 

 

2 จัดทำข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงฯ ตามแบบฟอร์มที่
สำนักงบประมาณกำหนด 

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  

3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อมูลประกอบการชี้แจงฯ 
และลงนามในหนังสือนำส่ง 
 

3 วัน อธิการบดี  

4 ส่งข้อมูลประกอบการชี้แจงให้ 
สำนักงบประมาณ, สป.อว, 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา 

2 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  

5 ชี้แจงงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของสถาบนัต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา 

3 วัน อธิการบดี 
และผู้บริหาร 
ที่เก่ียวข้อง 

 

6 รับทราบผลการพิจารณาจาก
สำนักงานงบประมาณ 

 งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

แจ้งรายชื่อผู้ชี้แจง 

และผู้ประสานงาน 

จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจง 

พิจารณา 

ส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสถาบนั 

รับทราบผลการพิจารณา 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 6. การจัดสรรงบประมาณรายจา่ย 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรประกอบกับผลการใช้
จ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณที่ผา่นมา 

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

2 พิจารณาการจัดสรร
งบประมาณให้กับส่วนงาน/
หน่วยงาน 

7 วัน คณะกรรมการ
จัดทำงบประมาณ 

 

3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การตั้งงบประมาณรายรับ
และอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายของสถาบัน  

1 วัน คณะกรรมการ
การเงินและ
ทรัพย์สิน 

 

4 พิจารณาอนุมัติการตั้ง
งบประมาณรายรบัและ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ของสถาบัน 

1 วัน สภาสถาบัน  

5 จัดทำเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายฉบบัสมบูรณ์ที่ผา่น
การอนุมัติของสภาสถาบัน 

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

6 บันทึกข้อมูลและแจง้การ
จัดสรรงบประมาณให้กับ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

 แจ้งส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ  
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์  
น.ส.นวรัตน์  
ตุ้มเปาะ) 

 

     

 

เริ่มต้น 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

จัดทำเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ฉบบัสมบูรณ ์

บันทึกข้อมูลงบประมาณใน
ระบบงบประมาณ (Vision Net) 

สิ้นสุด 

แจ้งส่วนงาน/หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
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ภารกิจ : การติดตามและประเมินผลของการดำเนินงานตามแผน  
            (แผนระยะยาว, แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อรายงานผลการดำเนนิงานและประเมินผลความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผน 

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการและการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน รายไตรมาสและรายปีแล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลา (เดือนมกราคม, เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 แจ้งให้ส่วนงาน/หน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัตงิาน
ตามแผนฯ ตามแบบฟอร์ม
และระยะเวลาที่กำหนด  

1 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

2 ส่วนงาน/หน่วยงานรายงาน
ผลการปฏบิัติงานตามแผนฯ 
มายังงานยุทธศาสตร์ แผน 
และงบประมาณ  

7 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

3 นำผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาและปรบัปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

4 จัดทำสรปุผลการปฏิบัตงิาน 
เพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน 

7 วัน งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์ 
นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

5 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ  

7 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบนั 
และสภาสถาบนั 

 

6 - แจ้งรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนฯ ทีผ่่าน
การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
- นำข้อเสนอแนะไปปรบัแผนฯ 
ในปีถัดไป 

7 วัน 
 
 

1 วัน 

งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์ 
นายธีระพงศ์ 
เนตรเจริญ) 

 

     

 

เริ่มต้น 

แจ้งให้ส่วนงาน/หน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัตงิาน 

ส่วนงาน/หน่วยงานรายงาน 

ผลการปฏบิัติงาน 

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล 

จัดทำรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจัดทำรายงานประจำป ี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันในปีงบประมาณที่ผ่านมา การเผยแพร่รายงานประจำปีของสถาบนั (ภายในเดือนเมษายน) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำรายงานประจำปี  

1 วัน งานยุทธศาสตรฯ์ 
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจรญิ) 

ร่างคำสั่ง : 
งาน
ยุทธศาสตร์ฯ  
ตรวจสอบ
ร่าง : งาน
บริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์และ
นิติการ 

2 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้
จัดทำรายงานฯ 

14 วัน งานยุทธศาสตรฯ์ 
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจรญิ) 

 

3 ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดทำ (ร่าง) เนื้อหารายงาน
ประจำป ี

20 วัน คณะทำงานจัดทำ
รายงานประจำป ี

 

4 พิจารณา (รา่ง) เนื้อหา
รายงานประจำป ี
 
 

7 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 

 

5 จัดทำรูปเล่ม 15 วัน งานยุทธศาสตรฯ์ 
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจรญิ) 

 

6 พิจารณา (รา่ง) รายงาน
ประจำปีฉบบัสมบูรณ์  

7 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 
และสภาสถาบัน 

 

 

7 เผยแพร่รายงานประจำปผี่าน
ช่องทางตา่งๆ 

15 วัน งานยุทธศาสตรฯ์ 
(นายธีระพงศ์ 
เนตรเจรญิ) 

 

     

เริ่มต้น 

เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน 

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดทำ (ร่าง) เนื้อหา 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทำรูปเล่ม 

พิจารณา 
ไม่รับรอง 

รับรอง 

เผยแพร่รายงาน 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม (งบประมาณแผ่นดนิ/เงินรายได้/งบเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ) / 
  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสถาบันสอดคล้องกับการ
ดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของสถาบันอยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

การดำเนินการตามกระบวนการในแต่ละคร้ังแล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลา (ภายใน 3 วันหลงัได้รับเร่ือง) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 จัดทำบนัทึกข้อความขอ
อนุมัติหลักการและวงเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม/โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  

 ส่วนงาน/
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

2 วิเคราะห์แหล่งงบประมาณ
เพื่อรองรับการเบิกจ่ายตามที่
ส่วนงาน/หน่วยงานเสนอ
เร่ืองมา 

15 นาท ี
ต่อเรื่อง 

งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

3 - หัวหน้าส่วนงาน/รอง
อธิการบดีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
- อธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ

2 วัน 
 
 

1 วัน 

หัวหน้าส่วนงาน 
รองอธิการบดี 

อธิการบดี 

 

4 บันทึกการปรบัเพิ่ม/โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณใน
ระบบงบประมาณ (Vision 
Net) 

15 นาท ี
ต่อเรื่อง 

งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นนัท์นภสั 
หวังศรีโรจน์) 

 

5 แจ้งส่วนงาน/หน่วยงานรบั
เร่ืองคืนเพื่อดำเนินการต่อไป  

5 นาท ี
ต่อเรื่อง 

งานยทุธศาสตร์ฯ 
(น.ส.นวรัตน์  

ตุ้มเปาะ) 

 

     

 
 

 

เริ่มต้น 

จัดทำบนัทึกข้อความขออนุมัติ
หลักการและวงเงิน 

วิเคราะห์แหล่งงบประมาณ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

บันทึกการปรบัเพิ่ม/โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

แจ้งส่วนงาน/หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานการเงินและบัญชี 

  



ภารกิจ : การรับเงิน ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อรับเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ออกใบเสร็จรับเงิน และนาํ
ฝากธนาคารด้วยจาํนวนเงิน ที่ถูกต้องครบถ้วน  

ร้อยละของการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

      

1 รับเอกสารลงทะเบียน 
พร้อมเงินสดหรือหลักฐานการ
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

2 ตรวจสอบที่มาของเงิน  
- เงินสด ตรวจนบัเงินสดให้
ถูกต้อง  
- เช็ค (ตรวจสอบการสั่งจ่าย) 
- บัตรเครดิต ตรวจสลิปเงนิ 
- เงินโอนผา่นบัญชีธนาคาร 
ตรวจจาก Statement 
ให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลนักเรียน/
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผา่น
ระบบสารสนเทศ 

2 นาท ี
 

นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

3 รับเงิน 
- ในรูปแบบ เงนิสดหรือ เช็ค 
หรือ บัตรเครดิตหรือ เงินโอน
ผ่านบัญชธีนาคาร  
- พิมพ์ใบเสร็จ พร้อมลงนาม 
รับเงิน 
- ต้นฉบับ มอบให้นักเรียน 
นักศึกษา 
- สำเนาแนบใบสำคัญการ
ลงบัญช ี

2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

4 นำเงินฝากธนาคารพร้อมกับ
รายรับอื่น ในวนัที่รับเงินหรือ
ในวันทำการถัดไป 

1 ชั่วโมง นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน  

  

 

เริ่มต้น 

รับเอกสารลงทะเบียน 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

รับเงิน /จัดทำใบเสร็จรับเงนิ 

นำเงินฝากธนาคาร 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุ

5  ตรวจสอบเอกสารนำฝาก 2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 

น.ส.ชฎาพร สุดแสน  
  

 

6 จัดทำใบสำคัญในการลงบญัชี 
- บันทึกบญัช ี

2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ สายบุตร 

น.ส.ศรญัญา  
วิเชียรศาสตร ์

 

     

 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ส่งใบสำคัญให้งานบัญช ี

สิ้นสุด 

A B 
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ภารกิจ : การรับเงินทั่วไป (ที่มิใช่การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อรับเงินทั่วไป (ที่มิใช่การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
ออกใบเสร็จรับเงิน และนําฝากธนาคารด้วยจํานวนเงนิที่ถูกต้อง
ครบถ้วน  

ร้อยละของการรับเงินทั่วไป (ทีม่ิใช่การรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา) ที่ถูกต้องครบถ้วน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับเอกสารประกอบการรับเงิน 
พร้อมเงินสดหรือหลักฐานการ
ชำระอื่น 

1 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

2 ตรวจสอบที่มาของเงิน  
- เงินสด ตรวจนบัเงินสดให้
ถูกต้อง  
- เช็ค (ตรวจสอบการสั่งจ่าย) 
- บัตรเครดิต ตรวจสลิปเงนิ 
- เงินโอนผา่นบัญชีธนาคาร  
  ตรวจจาก Statement 
ให้ถูกต้องตรงกับเอกสาร
ประกอบ การรับเงิน 

2 นาท ี
 

นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

3 รับเงิน 
- ในรูปแบบ เงนิสด แคขเขียร์
เช็ค เงินโอนผา่นบัญชีธนาคาร  
จัดทำใบเสร็จรับเงนิ 
- พิมพ์ใบเสร็จ พร้อมลงนาม 
รับเงิน 
- ต้นฉบับ มอบให้ผู้จ่ายเงิน 
- สำเนาแนบใบสำคัญการ
ลงบัญช ี

5 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม 

 

4 นำเงินฝากธนาคาร ในวันที่รบั
เงินหรือในวันทำการถัดไป 

1 ชั่วโมง นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน 

  
  

 

เริ่มต้น 

รับเอกสารประกอบการรับ
เงิน 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

รับเงิน /จัดทำใบเสร็จรับเงนิ 

นำเงินฝากธนาคาร 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  ตรวจสอบความถูกต้องใน
เอกสารใบนำฝาก 
- ตรวจสอบจำนวนที่นำฝากให้
ตรงกับหลักฐานการรับเงนิ
ทั้งหมดในวันทีน่ำฝากเงิน 
 
 

5 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 

น.ส.ชฎาพร สุดแสน   

 

6 ส่งใบสำคัญให้งานบัญช ี
- บันทึกบญัช ี

2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ สายบุตร 

น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 

     

 
 

B A 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ส่งใบสำคัญให้งานบัญช ี

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจ่ายเงิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้สามารถจ่ายเงินและควบคุมตรวจสอบรายการจ่ายเงินวา่
ได้จ่ายให้กับผูท้ี่รับเงินจริง ดว้ยจํานวนเงินที่ถูกต้องครบถ้วน และ
ได้รับอนุมัติการจา่ยเงินตามข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน 

ร้อยละการดำเนินการจ่ายเงนิถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศ 
ที่เก่ียวข้องและตามที่ได้รับอนุมตัิจ่าย 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายใน
ระบบสารสนเทศ 

1 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร และ
งบประมาณตามที่ขออนุมัติ
เบิกจ่ายประกอบ การจา่ยเงิน
ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ประกาศของสถาบนั 

10 นาท ี
 

นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

3 จัดทำใบสำคัญจา่ย 
- จัดทำใบสำคัญตั้งเจา้หนี้และ 
  ใบเบิกเงิน (ใบสำคัญจ่าย) 
- ส่งเอกสารให้งานบัญชีบนัทึก 
  การตั้งหนี้  
- จัดทำหนังสือรับรองการหัก
ภาษี  
  ณ ที่จ่าย ฉบบัที่ 1 ให้ผู้ขาย   
  ฉบับที่ 2 จัดเก็บเพื่อจัดทำ 
ภงด. 3  
  หรือ ภงด.53 เพื่อการนำส่ง
ภาษ ี
  ทุกเดือน 

9 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน   

 

4 เสนอหัวหน้างานการเงินและ
บัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนเสนอ 
ผู้มีอำนาจตามวงเงินอนุมัตสิั่ง
จ่ายและลงนามเช็คสัง่จ่าย
พร้อมกัน  
 

1 วัน หัวหน้างานการเงิน 
และบัญช ี

 

เริ่มต้น 

รับเอกสารการจ่ายเงิน 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดทำใบสำคัญจา่ย 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  เสนอผู้มีอำนาจลงนามใน 
ใบสำคัญจา่ยและลงนามในเช็ค 
 
 
 
 

1 วัน ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย  

6 แจ้งผู้มีสิทธิรบัเงิน/เจ้าหนี้รับเงนิ
ตามที่ได้รบัอนุมัติจา่ยทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืนตามที่
ผู้รับเงินสะดวก 

 นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 

น.ส.ชฎาพร  
สุดแสน   

 

 

7 จ่ายเช็ค/เงินโอน /เงินสด 10 นาท ี

8 ส่งเอกสารใบสำคัญจา่ยให้งาน
บัญช ี

2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ สายบุตร 

น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 

     

 

อนุมัติในใบสำคัญจ่าย 

A 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องมารับเช็ค/เงิน 

จ่ายเช็ค/เงินโอน 

ส่งเอกสารใบสำคัญจา่ย 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจ่ายเงินสดย่อย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้สถาบันมีความคล่องตัวในการจ่ายเงนิที่มีความจำเปน็
เร่งด่วนในกิจการของสถาบนัซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน 

ร้อยละการจ่ายเงินสดย่อยให้แก่หน่วยงานภายในสถาบนั ฯ  
ได้ทันการณ์ตามความจำเปน็เร่งด่วนในกิจการของสถาบัน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับเอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน 
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
 
 

1 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงนิ ตาม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ
ของสถาบัน 

5 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

3 จัดทำใบสำคัญจา่ย 
- จัดทำใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้/
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ ใบสำคญั
จ่าย 
- ส่งให้งานบัญชบีันทึกบัญชี 
- จัดทำใบสำคัญจา่ยเงินสด 

9 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน   

 

4 ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
เสนออนุมัติ 
- ตรวจสอบงบประมาณรองรับ
การขอเบิก 
- ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย 
รายการบันทึกบัญชี เอกสาร
ประกอบการรับเงิน 

1 วัน หัวหน้างานการเงิน 
และบัญช ี

 

5 ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัตจิ่ายใน
ใบสำคัญจา่ย และใบถอน (ถ้า
งานการเงนิฯ แนบมาพร้อม
แจ้งเหตุผลการถอนเงินเพิ่ม) 
 
 
 

1 วัน ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย  

เริ่มต้น 

รับเอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดทำใบสำคัญจา่ย 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องมารับเงิน 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  จ่ายเงินสดย่อย  
- ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อใน 
ใบเบิกเงิน 
 
 
 

5 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน   

 

7 ส่งเอกสารใบสำคัญจา่ยให้งาน
บัญช ี
- บันทึกบญัช ี

2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ สายบุตร 

น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 

     

 

A 

ส่งเอกสารใบสำคัญจา่ย 

ให้งานบัญช ี

จ่ายเงินสดย่อย 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจ่ายเงินทดรองจ่าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การจ่ายเงินแก่หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ประสงค ์
ขอเบิกเงินทดรองจ่ายที่มีความจำเป็นต้องใช้เงนิกรณีต่าง ๆ  
ที่ได้รับอนุมัต ิ

ร้อยละการดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ตามข้อบังคับ/ประกาศของสถาบัน ฯ  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับเอกสารใบขอยืมเงินทดรอง
จ่าย  
- บันทึกการขอเบิกเงินทดรอง
จ่าย 

1 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของใบบันทึกขอเบิก
เงินทดรองจ่าย 
 

5 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

3 จัดทำใบสำคัญจา่ย 
- บันทึกทะเบียนลูกหนี ้
และใบเบิกเงิน (ใบสำคัญจ่าย) 

2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน   

 

4 เสนอ หัวหน้างานการเงินและ
บัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อน การอนุมัติสั่งจ่าย 
 

1 วัน หัวหน้างานการเงิน 
และบัญช ี

 

5 เสนอ ผู้มีอำนาจลงนามอนุมตัิ
ในใบสำคัญจา่ย 
 
 

1 วัน ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย  

6 จ่ายเงินทดรองจา่ย  
- แจ้งผู้เก่ียวข้องมารับเงินสด 
หรือแจ้งการโอนเงิน 
- ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อใน 
ใบเบิกเงิน 
 
 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน   

 

เริ่มต้น 

รับเอกสาร 

ใบขอเบิกเงินทดรองจ่าย 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จัดทำใบสำคัญจา่ย 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

จ่ายเงินทดรองจา่ย 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  ส่งเอกสารใบสำคัญจา่ยให้งาน
บัญช ี
- บันทึกบญัช ี

2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ สายบุตร 

น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 
 

 

     

 

A 

ส่งเอกสารใบสำคัญจา่ย 

ให้งานบัญช ี

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การรับคืนเงินทดรองจ่าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การรับเอกสารเบิกเงินและรับเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) เพื่อ
ชดใช้เงินทดรองจ่ายที่เบิกไปแตล่ะคร้ังครบถ้วนถูกต้องภายใน
กำหนดเวลาคืนเงนิ 

1. ร้อยละของความถูกต้องของเอกสารส่งเบิกเงินพร้อมเงินสด
คงเหลือ (ถ้ามี) ที่ชดใช้เงนิทดรองจ่ายแต่ละคร้ัง 
2. ร้อยละของการส่งเอกสารเบิกเงินและคืนเงินได้ภายในเวลาที่
กำหนด  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับเอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน  
(เพื่อคืนเงินทดรองจ่าย) 
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 

1 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงนิ 
 

5 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.อรพิน เหมาะชาต ิ

 

3 บันทึกหักล้างเงนิทดรองจ่าย 
- หักล้างเงินยืมทดรองจา่ยใน
ทะเบียนลูกหนี้และทะเบียน
ลูกหนี้รายตัว 

2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน   

 

4 จัดทำใบเสร็จรับเงนิ  
- กรณีรับเงินยืมทดรองจ่ายคืน 
- มอบต้นฉบบัให้ผู้ยืมเงิน 
- สำเนาแนบใบสำคัญรบั 
- นำเงินสดคืนคลงั หรือนำเข้า
ธนาคาร 

5 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน   

 

5 เสนอหัวหน้างานการเงินและ
บัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อน การอนุมัติสั่งจ่าย 
 

1 วัน หัวหน้างานการเงิน 
และบัญช ี

 

6 เสนอ ผู้มีอำนาจลงนามอนุมตัิ
ในใบสำคัญจา่ย 
 
 
 
 

1 วัน ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย  

เริ่มต้น 

รับเอกสาร 

ใบขออนุมัติเบิกเงิน 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

บันทึกหักล้างเงนิทดรองจ่าย 

รับเงินสดที่เหลือจำนวนเงนิ
ทดรองจ่าย 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  ส่งเอกสารใบสำคัญจา่ยให้งาน
บัญช ี
- บันทึกบญัช ี

2 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ สายบุตร 

น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 
 

 

     

 

A 

ส่งเอกสารใบสำคัญ 

ให้งานบัญช ี

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การสรุปการรับ-จา่ยเงนิและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้สถาบันมีการควบคุมการรับ-จ่ายเงินทุกวันถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน 

ร้อยละของการสรุปรับ-จ่ายเงนิประจำวนัถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามรายงานเงนิคงเหลือประจำวนั 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ทุกสิ้นวัน เม่ือปิดการรับ
จ่ายเงิน  
จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจำวนั 
- รายงานเงินสดคงเหลือ 
- สรุปรายการเช็ครอจ่าย 

30 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน   

 

2 จัดทำสรปุรายงานรับ-จ่ายเงนิ
ประจำวนั  
- รวบรวมรายการกระแสเงิน
รับเข้าและจ่ายเงนิออกทั้งส่วน
ที่เป็นเงินสดและรายการเงิน
ฝากธนาคารเพื่อการสรุป
รายงานรับ-จ่ายเงินประจำวัน 
และทวนสอบกับยอดยกมาเพื่อ
สรุปยอดเงินคงเหลือยกไป 
 

20 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วรินทร์พร  

รวมธรรม  
 

 

3 ตรวจสอบรายการและจำนวน
เงินของรายงานเงินคงเหลือ 
และสรุปรายงานรับ-จา่ยเงิน
ประจำวนั ซึ่งต้องมีจำนวนเงิน
สอดคล้องตรงกัน  
- เมื่อถูกต้องจึงลงนามรับรอง
ความถูกต้องในรายงานเงิน
คงเหลือและสรุปรายงานการ
รับ-จ่ายเงินเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจนับเงิน
คงเหลือประจำวันตรวจนับ
ต่อไป 
 
 

10 นาท ี หัวหน้างานการเงิน 
และบัญช ี

 

เริ่มต้น 

จัดทำรายงาน 

เงินสดคงเหลือประจำวัน 

จัดทำสรปุรายงาน 

รับ-จ่ายเงินประจำวัน 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4  ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวนั 
แต่ละรายการในรายงาน
คงเหลือประจำวัน   
- ตรวจนับเงินสด / เช็ครอจ่าย  
- จำนวนเงินฝากคงเหลือใน
สมุดเงินฝาก 

30 นาท ี กรรมการตรวจนับ 
เงินสดคงเหลือ

ประจำวันตามคำสั่ง
แต่งตั้งและได้รับ

มอบหมายในแตล่ะวัน 

 

5 เมื่อตรวจนับตัวเงินและเงินฝาก
ถูกต้องตรงกับรายงานเงนิ
คงเหลือประจำวันแลว้ 
กรรมการที่ตรวจนับจึงลงนาม
รับรองความถูกต้องวันละ 2 คน 

6 เสนอรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวนัที่กรรมการตรวจนับ
ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว 
พร้อมกับรายงานสรุปการรับ-
จ่ายเงินประจำวนันัน้ต่อ
ผู้บริหารรับทราบในวนัทำการ
ถัดไป 

 หัวหน้างานการเงินฯ
รายงานต่อ 

รองอธิการบดีที่กำกับ
ดูแลด้านบริหาร 

 

     

 

A 

ตรวจนับตัวเงนิและเงนิฝาก 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ต่อผู้บริหาร 

สิ้นสุด 

B 
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ภารกิจ : การนำเงนิออกจากตู้นิรภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การนำเงินและเอกสารแทนตัวเงินออกจากตู้นิรภัย
ครบถ้วนถูกต้องตามรายงานเงนิคงเหลือประจำวันทีน่ำเงนิเก็บ
เข้าตู้นิรภัยก่อนวันที่นำออก 

ร้อยละของจำนวนเงินและเอกสารแทนตัวเงินออกจากตู้นิรภัย
ครบถ้วนถูกต้องตามรายงานเงนิคงเหลือประจำวันก่อนวนัที่ 
นำออก 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ช่วงเช้าของวนัทำการปกติ 
กรรมการตรวจนับเงินสด
คงเหลือประจำวัน เปิดตู้นิรภัย
นำเงินในตู้นิรภัยมอบให้
เจ้าหน้าที่การเงิน  

5 นาท ี กรรมการตรวจนับ 
เงินสดคงเหลือ 

ประจำวัน 

 

2 ตรวจนับเงินสดคงเหลือยอดยก
มาซึ่งตรงกับรายงานเงินคงเหลอื
ประจำวนัของวันก่อน 

5 นาท ี เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน 

 

3 - รับมอบและลงนามรับมอบใน
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
- นำเงินที่ได้รับมอบดำเนนิการ 
รับ-จ่ายเงินตามปกติต่อไป 

 เจ้าหน้าท่ีการเงินฯ 
น.ส.ชฎาพร สุดแสน 

 

     

 

เริ่มต้น 

เปิดตู้นิรภัย นำเงินในตูน้ิรภัย
มอบให้เจ้าหน้าที่การเงิน 

ตรวจนับ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

รับมอบเงินจากตูน้ิรภัย 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : งานบัญช ี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อบันทึกบัญชีการเงินถูกต้องตามหลักการและนโยบายบัญชี
ภาครัฐ 

ร้อยละความถกูต้องของการบันทึกบัญช ี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับเอกสารจากงานการเงิน 1 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ  

สายบุตร 
น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 

2 ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมา 5 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ  

สายบุตร 
น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 

3 บันทึกรายการลงบญัชีในระบบ
สารสนเทศ  
- รายวันรับ 
- รายวันจา่ย 
- รายวันทั่วไป 

5 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ  

สายบุตร 
น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 

4 ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงาน 
- งบทดลอง 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- รายงานรายได้และคา่ใช้จ่าย 
- รายงานลูกหนี้เงินยืม 

 นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ  

สายบุตร 
น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 

5 บันทึกงบกระทบยอดเงนิฝาก
ธนาคาร 
- บันทึกยอดเช็คค้างจ่ายที่
ธนาคาร 
- บันทึกการจา่ยเช็คของ
ธนาคาร 
- บันทึกยอดคงเหลือ ณ วันสิน้
เดือน 

30 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ  

สายบุตร 
น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 

เริ่มต้น 

รับเอกสารจากงานการเงิน 

บันทึกรายการลงบญัชี 

บันทึกงบ 

กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  ตรวจสอบงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารกับ Statement  

30 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ  

สายบุตร 
น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 
 

 

7 จัดเก็บเอกสาร  
- จัดทำแฟ้มเอกสาร 

10 นาท ี นักวิชาการเงินฯ 
น.ส.วิไลวรรณ  

สายบุตร 
น.ส.ศรัญญา  
วิเชียรศาสตร์ 

 

     

 

จัดเก็บเอกสาร 

เพื่อรอการตรวจสอบ 

A B 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานพัสดุ 

  



ภารกิจ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพสัดุ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพสัดุสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งโดยวิธี 
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล และสามารถ
ตรวจสอบได ้

ร้อยละของจำนวนคร้ังของการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 100) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 1. การจัดซื้อ/จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระบบ Vision Net) ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ตรวจสอบความถูกต้อง
รายละเอียด/รายการพัสดุที่ 
ผู้ขอกรอก 

2 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

เอกสารบันทึกขอ
อนุมัติจัดซื้อ/จ้าง 
(พ.001.2 : เม.ย.
2563) 

2 จัดทำเอกสารขออนุมัติ
จัดซื้อ/จ้างเสนอผู้มีอำนาจ
ตามวงเงินเพื่อขอความ
เห็นชอบและอนุมัติซื้อจ้าง 

3 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

 

3 ผู้มีอำนาจตามวงเงินพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
จัดซื้อ/จ้าง 
 

5 ชั่วโมง ผู้มีอำนาจ
ตามวงเงิน 

 

4 ประสานคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุให้มาตรวจรับพัสดุ ณ 
สถานที่ ที่กำหนด 

30 นาท ี ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

 

5 คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ตรวจรับพัสดุ พร้อมลงนาม
กำกับไว้เป็นหลักฐานในใบ
ตรวจรับ กรณีการส่งมอบ
ถูกต้องครบถ้วน 

2 ชั่วโมง คณะ
กรรมการฯ 

 

6 รวบรวมเอกสารส่งงาน
การเงินและบัญชีเพื่อตั้งเบิก 
พร้อมจัดเก็บสำเนาเพื่อ
รองรับการตรวจสอบ 

2 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

 

 * ผู้ปฏบิัติงานพัสดุ ในการจัดซือ้/จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระบบ Vision 
Net) ได้แก ่1. น.ส.รัชดามาศ พกัศาลา   2. นายสิริโชค แสงศาสตรา 

เริ่มต้น 

รับใบขอซื้อ/จ้างจากหน่วยงาน 

จัดทำเอกสารการขออนุมัติ
จัดซื้อ/จ้าง 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

รับการส่งมอบพัสด ุ

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

รวบรวมเอกสารตั้งเบิก 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 2. การจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 
500,000 บาท (เป็นไปตาม Workflow e-bidding ของกรมบัญชีกลาง) 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและ
ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และสถาบันฯ 

1 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

(พรบ. มาตรา
11 + ระเบียบฯ 
ข้อ 11) 

2 คณะกรรมการฯ/ 
ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง
ขอบเขตงานฯ/รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

3 วัน คณะ
กรรมการฯ 

ข้อ 21 

3 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสาร
ซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศ
เชิญชวนตามแบบที่กำหนด 

1 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ข้อ 43 

4 จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้างเพื่อ
ขอความเห็นชอบโดยมี
รายละเอียดตามที่ระเบียบฯ 
กำหนด 

2 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ข้อ 22 

5 อธิการบดี/ผู้มีอำนาจตาม
วงเงินให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อ/จ้าง 

1 วัน อธิการบดี  

6 หัวหน้างานพัสดุนำร่าง
ประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

0.5 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

- ประกาศเผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทำการ (ข้อ45) 
- กำหนดเสนอ
ราคาเป็นวันถัด
จากวันสุดท้ายของ
การประกาศ
เผยแพร ่

7 1. การซื้อจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี
วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่
ไม่เกิน 5,000,000 บาท จะ
ให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 
 

4 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

- หากมีผู้มา
ประชาพิจารณ์ให้
หัวหน้างานพัสดุ
ตอบทุกรายเป็น
หนังสือ 
ข้อ 47 (1) 
 

เริ่มต้น 

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะกรรมการ 

จัดทำร่างขอบเขตงานฯ 

จัดทำเอกสารซื้อ/จ้าง 

ด้วยวิธี e-bidding 

จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง 

เสนออธิการบดี 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบรายงานขอซื้อ/จ้าง 

ประชาพิจารณ ์

ไม่มี 

มี 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบให้ประกาศเผยแพร่ 

A 

ปรับปรุง 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2. การซื้อจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท 
จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ 

- กรณีปรับปรุง 
หัวหน้างานพัสดุ
ทำรายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้ง
ร่างเอกสารแก้ไข
เสนอต่ออธิการบดี 
และนำรา่ง
ประกาศอีกครั้ง 
ข้อ 47 (1) 

8 หัวหน้างานพัสดุดำเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และสถาบันฯ  

1 วัน หัวหน้างาน
พัสด ุ

ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสด ุ

ข้อ 48 

9 ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ 
และจัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อยื่น
ข้อเสนอผ่านระบบ e-GP 
ระเบียบฯ ข้อ 51 (1) (2) (3) (4) 

ตามวงเงิน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

 

10 การชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบฯ กำหนดให้ชี้แจงใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของ
สถาบันฯ ก่อนถึงวันเสนอ
ราคา ไม่น้อยกว่า 3วันทำการ 

3 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ข้อ 51-52 

11 การกำหนดวันเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ห้ามไม่ให้
สถาบันฯ เลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงกำหนด เว้นแต่
เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลาง 
แจ้งเลื่อนเนื่องจากมีปัญหา
ข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบฯ 

1 วัน ผู้ประกอบการ ข้อ 54 

12 คณะกรรมการฯ พิจารณา 
ผลการดำเนินการ 
1. คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์
ใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกรายจากระบบฯ และลง
นามในเอกสารทุกแผ่น 

1 วัน คณะ
กรรมการฯ 

ข้อ 55 

เผยแพร่ประกาศ 

และเอกสารประกวดราคา 

A 

จัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อยื่น
ข้อเสนอผ่านระบบ e-GP 

กำหนดวัน เวลา ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

ผู้เสนอราคา 

เข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 

คณะกรรมการฯ  
พิจารณาผลการดำเนินการ 

B 

65



ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์
ร่วมกัน และเอกสารหลักฐาน
การเสนอราคาต่าง ๆ  
3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุ/
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ถูกต้องตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด 

13 คณะกรรมการฯ จัดทำรายงาน
ผลการพิจารณาพร้อม
ความเห็นต่ออธิการบดี/ผู้มี
อำนาจตามวงเงินเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

1 วัน คณะ
กรรมการฯ 

ข้อ 55 (4) 

14 อธิการบดี/ผู้มีอำนาจตามวงเงิน
เห็นชอบผลการพิจารณาและ
อนุมัติซื้อ/จ้าง 

1 วัน อธิการบดี/ผู้มี
อำนาจตาม

วงเงิน 

ข้อ 59 

15 หัวหน้างานพัสดุประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาซื้อ/จ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และสถาบันฯ 

0.5 วัน หัวหน้างาน
พัสด ุ

ข้อ 59 

16 ผู้มีอำนาจตามวงเงินลงนามใน
สัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด
หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
คัดเลือก 

1 วัน อธิการบดี ม.66 และ
ระเบียบข้อ 
161 

 * ผู้ปฏบิัติงานพัสดุ ในการจัดซือ้/จ้างด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ได้แก ่1. น.ส.จุฑาภรณ์ จินดาพรหม   2. นายเดชา ศรีโทม ี

   
  

จัดทำรายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นต่ออธิการบดี 

ผู้มีอำนาจตามวงเงินเห็นชอบผล
การพิจารณาและอนุมัติซื้อ/จ้าง 

ประกาศผูช้นะการเสนอราคา 

ลงนามในสัญญา 

สิ้นสุด 

B 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 3. การจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก เป็นการซื้อ/จ้างที่เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่สถาบนัฯ กำหนดไม่น้อยกวา่ 3 ราย (เป็นไปตาม Workflow วิธีคัดเลือกของกรมบัญชีกลาง) 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและ
ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและสถาบนัฯ 

1 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

กรณีซื้อ/จ้างตาม
มาตรา 56 (1) 
(ค) (ฉ) ไม่ต้อง
จัดทำแผน 
(พรบ. มาตรา 
11) 

2 คณะกรรมการฯ/ 
ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง
ขอบเขตงานฯ/รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

3 วัน คณะ
กรรมการฯ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 21 

3 เจ้าหน้าที่พสัดุจัดทำรายงาน
ขอซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก
เสนออธิการบดี/
ผู้รับผิดชอบเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

2 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ข้อ 74 
ประกอบ 22 

 

4 คณะกรรมการฯ ซื้อ/จ้าง
โดยวิธีคัดเลือกจัดทำหนงัสือ
เชิญชวนไปยงัผูป้ระกอบการ
ข้อ 74 (1) 

1 วัน คณะ
กรรมการฯ 

เชิญชวนไปยัง
ผู้ประกอบการที่
มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไขไม่
น้อยกว่า 3 ราย 

5 เจ้าหน้าที่พัสดุรับซอง
ข้อเสนอเฉพาะรายที่
คณะกรรมการฯ มีหนังสือ
เชิญชวนพร้อมทำบัญชี
รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ 

1 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ข้อ 74 (3) 

6 คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
เปิดซองข้อเสนอและพิจารณา
ผลโดยตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายและลงลายมือ
ชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารของผู้ยื่นเสนอทุก
แผ่น 
 
 

1 วัน คณะ
กรรมการฯ 

ข้อ 74 (4) 

เริ่มต้น 

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดทำร่างขอบเขตงานฯ 

จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง 

โดยวิธีคัดเลือก 

ซื้อ/จ้างโดยวธิีคัดเลือก 

รับซองข้อเสนอ 

เฉพาะรายที่มีหนังสือเชิญชวน 

เปิดซองข้อเสนอ 

และดำเนนิการพิจารณาผล 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  คณะกรรมการฯ จัดทำ
รายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ทั้งหมดเสนอต่ออธิการบดี
เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

1 วัน คณะ
กรรมการฯ 

ข้อ 76 

8 เมื่ออธิการบดีให้ความ
เห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณาและ 
ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้างแล้วให้
หัวหน้าพัสดุประกาศผลผู้ชนะ
การซื้อ/จ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และสถาบันฯ 

1 วัน อธิการบดี
และผู้มี
อำนาจ 

ข้อ 77 (อนุโลม
ข้อ 42) 

9 ประกาศผูช้นะได้รับการ
คัดเลือกจัดซื้อ/จ้าง 
โดยวิธีคัดเลือก 

0.5 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ข้อ 77 (อนุโลม
ข้อ 42) 

10 การลงนามในสัญญาเปน็
อำนาจของอธิการบดี/ผู้มี
อำนาจตามวงเงนิโดย
เจ้าหน้าที่พสัดุจัดทำหนังสือ
เชิญผู้ชนะการเสนอราคาให้
มาลงนามในสัญญาหลงัจาก
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผล
การคัดเลือก  

1 วัน อธิการบดี ม.66 และ
ระเบียบข้อ 
161 ยกเว้น 

 ผู้ปฏิบัตงิานพัสดุ ในการจัดซื้อ/จ้างด้วยวิธีคัดเลือก ได้แก ่
1. น.ส.จุฑาภรณ์ จินดาพรหม   2. นายเดชา ศีรโทม ี

   
  

รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นต่ออธิการบดี 

ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อ/จ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา 

ประกาศผูช้นะได้รับการคัดเลือก
จัดซื้อ/จ้าง 

ลงนามในสัญญา 

สิ้นสุด 

A 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 4. การจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง (ระบบ e-GP) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่
เกิน 500,000 บาท (เป็นไปตาม Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง ของกรมบัญชีกลาง) 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง
ประจำปีและประกาศเผยแพร่
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และสถาบันฯ 

1 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ยกเว้น กรณีซื้อ/
จ้างตาม ม. 56 
(2) (ข) (ง) (ฉ)  
ไม่ต้องจัดทำแผน 
(พรบ. ม. 11) 

2 คณะกรรมการฯ/ 
ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง
ขอบเขตงานฯ/รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

3 วัน คณะ
กรรมการฯ 

 

3 จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสนอผู้มี
อำนาจตามวงเงินเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

2 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

 

4 อธิการบดีให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อ/จ้าง 
 

1 วัน อธิการบดี  

5 คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง พิจารณา
ดำเนินการเชิญชวน
ผู้ประกอบการให้เข้ายื่น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองโดยให้ดำเนินการตาม
ระเบียบฯ กำหนด 

1 วัน คณะ
กรรมการฯ 

 

6 -กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) 
(ง) (จ) (ฉ) (ช)คณะกรรมการฯ 
จัดทำหนังสือเชิญชวนส่งไป
ยังผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามที่กำหนด ข้อ 
78 (1) 
-กรณีตาม ม.56 (2) (ข) วงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท งาน
พัสดุเจรจาตกลงราคากับ
บริษัทนั้นโดยตรง (ข้อ 79) 
 
 

1 วัน  ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

 

เริ่มต้น 

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดทำร่างขอบเขตงานฯ 

จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง 

อธิการบดีให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อ/จ้าง 

เจรจาต่อรอง 

กรณีตาม ม.56 (2)  
(ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 

กรณีตาม ม.56 (2) 
(ข) 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  คณะกรรมการฯ จัดทำ
รายงานผลการพิจารณา
ข้อเสนอ/ต่อรองราคา      
 
 
 

1 วัน คณะ
กรรมการฯ 

 

8 -คณะกรรมการฯ รายงานผล
การพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดี/ผู้มี
อำนาจตามวงเงิน 
-หัวหน้างานพัสดุซื้อ/จ้าง
ภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79) 

1 วัน คณะ
กรรมการฯ 

-อนุโลมข้อ55 
(4) ประกอบข้อ 
78 (2) 
 
-ข้อ 79 

9 อธิการบดีและผู้มีอำนาจ
อนุมัติซื้อ/จ้างเห็นชอบผล
การคัดเลือก  

1 วัน อธิการบดี
และผู้มี
อำนาจ 

ข้อ 81 

10 ประกาศผู้ชนะได้รับการ
คัดเลือกจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 
 

1 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

 

11 ผู้มีอำนาจตามวงเงินลงนาม
ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) หรือ
ตามข้อตกลง ม.66 และ
ระเบียบข้อ 161 

1 วัน  วิธีเฉพาะเจาะจง 
ไม่จำเป็นรอให้
พ้นระยะเวลา
อุทธรณ ์
 (ม.66) 

 * ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ในการจัดซื้อ/จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ระบบ e-GP) ได้แก่ 
1. น.ส.รัชดามาศ พักศาลา   2. นายสิรโิชค แสงศาสตรา 

 
   

  

A B 

รายงานผล 

ข้อเสนอ/ต่อรองราคา     

เสนอความเห็นต่อ 

ผู้มีอำนาจตามวงเงิน 

จัดซื้อ/จ้างในวงเงินที่
ได้รับความเห็นชอบ 

อนุมัติซื้อ/จ้างเห็น 

ประกาศผูช้นะได้รับการคัดเลือก
จัดซื้อ/จ้าง 

ลงนามในสัญญา (ใบสั่งจา้ง) 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 5. การบริหารพัสดุ (การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย) 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 จัดเก็บและลงบัญชี หรือ
ทะเบียนควบคุมพัสดุแล้วแต่
กรณีโดยให้มีหลักฐานการ
รับเข้าไว้ประกอบรายการ
ด้วย 

3 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

- ระเบียบฯ ข้อ 
203 
- ใบเบิกพัสด ุ

2 ตรวจสอบความถูกต้องของใบ
เบิกและลงบัญชีหรือทะเบียน
ทุกครั้งที่มีการจ่าย (โดยผู้เบิก
ต้องเป็นหัวหน้างานที่ต้องใช้
พัสดุนั้น และหัวหน้างานพัสดุ
เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ) 

2 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

- ระเบียบฯ ข้อ 
204 และข้อ 
205 
- ใบเบิกพัสด ุ
-ระบบ Vision 
Net 

 * ผู้ปฏบิัติงานพัสดุ ในการบริหารพัสดุ (การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย) 
ได้แก ่1. น.ส.จุฑาภรณ์ จินดาพรหม   2. นายสิริโชค แสงศาสตรา 

 
   
 

  

เริ่มต้น 

รับมอบพัสด ุ

ลงบัญชี/ทะเบียนคุม 

วัสดุ/ครุภัณฑ ์

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 6. การบริหารพัสดุ (การยืมพัสด)ุ 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - ตรวจสอบความถูกต้องและ
รายละเอียดในใบยืม 
- ตรวจสอบรายการพัสดุที่จะ
ให้ยืมในคลังหรือในระบบ 
- กรณีบุคคลยืมใช้ภายใน
สถาบันฯ เสนอหัวหน้างานพัสดุ 

1 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

- ระเบียบฯ ข้อ 
208 
- ใบยืมพัสด ุ
- เอกสารนำพัสดุ
ออกนอกสถาบันฯ 
 
 

2 - กรณี การยืมระหว่าง
หน่วยงาน (ภายนอก) หรือ
การให้บุคคลภายในสถาบันฯ 
ยืมไปใช้ภายนอกสถาบันฯ 
จะต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี 

1 วัน อธิการบดี - ใบยืมพัสด ุ
- เอกสารนำพัสดุ
ออกนอกสถาบันฯ 

3 -บันทึกรายการพัสดุที่ให้ยืม
ในระบบ/ทะเบียนคุม 

1 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

- ใบยืมพัสด ุ
- เอกสารนำพัสดุ
ออกนอกสถาบันฯ 

4 - จ่ายพัสดุตามรายการที่ยืม
พร้อมรับพัสดุ 
- ให้ผู้ยืมลงนามในใบยืมและ
จัดเก็บใบยืมไว้เป็นหลักฐาน 

2 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

- ใบยืมพัสด ุ
- เอกสารนำพัสดุ
ออกนอกสถาบันฯ 

5 - ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป
คืนภายใน 7 วันนับแต่วัน
ครบกำหนด 

7 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

- เอกสารนำพัสดุ
ออกนอกสถาบันฯ 

6 - ลงบันทึกรับคืนพัสดุและ
ตรวจสอบพัสดุที่รับคืน 
- กรณี ครุภัณฑ์ที่ยืมชำรุด ผู้
ยืมต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพ
เดิมหรือชดใช้เป็นประเภท 
ชนิด ขนาด คุณลักษณะและ
คุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่
เป็นอยู่ในขณะยืม 
- กรณี วัสดุที่คืนจะต้องเป็น
ประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกันกับที่ให้ยืม 

2 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ระเบียบฯ ข้อ 209 
และข้อ 210 

 * ผู้ปฏบิัติงานพัสดุ ในการบริหารพัสดุ (การยืมพสัดุ) ได้แก ่
1. น.ส.จุฑาภรณ์ จินดาพรหม   2. นายสิริโชค แสงศาสตรา 

เริ่มต้น 

หน่วยงานภายนอก 

ยืม 

บุคลากรภายใน
สถาบนัฯ ยืม 

พิจารณ
า 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ลงบนัทึกการยืมตามรายการ 

จ่ายพัสดทุี่ยืม 

ติดตามทวงถาม 

ลงบนัทึกรับคืนพสัด ุ

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 7. การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ การจำหนา่ย) 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ภายในเดือนกันยายนจัดทำ
ร่างคำสั่งเสนออธิการบดีเพื่อ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 

1 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ระเบียบฯ ข้อ
213 
 

2 ภายในเดือนกันยายนจัดทำ
คู่มือและแผนการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี 
 

3 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

3 วัน 

3 พิจารณาลงนามแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี 

1 วัน อธิการบดี  

4 แจ้งผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 
 

1 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

 

5 เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ
ในวันเปิดทำการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป 
 

30 วัน ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ตรวจสอบ 

 

6 จัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอต่ออธิการบดี
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่
วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้น และส่งสำเนา
รายงานไปยังสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด 

3 วัน ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ตรวจสอบ 

 

7 กรณีพบพัสดุชำรุด 
เสื่อมสภาพหรือสูญไปฯ ให้
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงเพื่อ
ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 
หากผลปรากฎว่าจะต้องหา
ผู้รับผิดด้วยให้ดำเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

5 วัน ผู้รับผิดชอบ
ในการ

ตรวจสอบ
พัสดุและ

คณะกรรมการ
สอบหา

ข้อเท็จจริง 

ระเบียบฯ ข้อ
214 

เริ่มต้น 

ร่างคำสั่งแตง่ตั้ง 

ผู้ตรวจสอบพัสดุประจำป ี

จัดทำคู่มือและแผนการ
ตรวจสอบพัสดปุระจำปี 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

แจ้งผู้รับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบพัสด ุ

ดำเนินการตรวจสอบพัสด ุ

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

พบพัสดชุำรุด ไม่พบพสัดุชำรุด 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8  หลังจากการตรวจสอบแล้ว
พบว่า พัสดุใดหมดความ
จำเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เสนอรายงาน
ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่ง
ให้ดำเนินการจำหน่ายตามวิธี
อย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบ
ฯ กำหนด 
หรือกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่
ปรากฎตัวผู้รับผิดชอบหรือมี
ตัวผู้รับผิดชอบแต่ไม่สามารถ
ชดใช้ได้ ให้จำหน่ายเป็นสูญ
ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ
กำหนด 

60 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ระเบียบฯ ข้อ
215 
ระเบียบฯ ข้อ 
217 
 

9 เมื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
เรียบร้อยแล้วให้ลงจ่ายพัสดุ
นั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

30 วัน ผู้ปฏิบัตงิาน
พัสดุ* 

ระเบียบฯ ข้อ
218 

 ผู้ปฏิบัตงิานพัสดุ ในการบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ การจำหนา่ย) ได้แก ่
1. น.ส.จุฑาภรณ์ จินดาพรหม   2. นายสิริโชค แสงศาสตรา 

   
 
 
 

สิ้นสุด 

A B 

ลงจ่ายพสัด ุ

ออกจากบัญชี/ทะเบยีน 

จำหน่ายพสัด ุ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  



ภารกิจ : บริการช่วยแก้ปญัหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อบริการช่วยแก้ปัญหาการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปน็ 0) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับแจ้งปัญหาเข้ามาที่ระบบ 
Line@ (@itcdti) 
ประสานงานตามประเภท  
1) คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องพิมพ์  
2) เครือข่าย และบัญชีการใช้งาน 
3) ระบบสารสนเทศ 

ไม่เกิน 
1 ชม. 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

2 ประเมินตรวจสอบปัญหาเพื่อ
จำแนกแนวทางการแก้ไข ดังนี้  
1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้
เองและอุปกรณ์ไม่ได้ชำรุด
เสียหาย หรือมีอุปกรณ์สำรอง
ที่สามารถเปลี่ยนได้ทนัที 
2) สามารถดำเนินการแก้ไข 
ได้เอง แต่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์
เนื่องจากชำรุดเสียหายและ 
ไม่มีอุปกรณ์สำรองที่สามารถ
เปลี่ยนได้ทันท ี
3) ไม่สามารถดำเนนิการแก้ไข
ได้เอง จำเป็นต้องประสาน 
เพื่อส่งให้ผู้ให้บริการภายนอก
ดำเนินการ 

ไม่เกิน 
3 วัน 

งานย่อย
สนับสนนุ 
งานย่อย

สารสนเทศ 
งานย่อย
เครือข่าย 

 

3 กรณีแนวทางการแก้ไขที่ 2 
และ 3 
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่
ชำรุดเพื่อเปลี่ยนให้สามารถ 
ใช้งานได้ หรือจัดจ้างผู้ให้
บริการภายนอกดำเนนิการ
แก้ไข ตามระเบียบพสัด ุ
 

7 วัน งานพสัด ุ  

เริ่มต้น 

รับแจ้งปญัหา 

ผ่านระบบ Line@ (@itcdti) 

ประเมินปัญหา 

ดำเนินการจัดซื้อ/จา้ง 

ตามระเบียบพัสด ุ

แก้ไข/ซ่อม 

เองได ้

แก้ไข/ซ่อม 

เองไม่ได ้

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4  ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้รับบริการ 

ไม่เกิน 
3 วัน 

งานย่อยสนับสนนุ 
งานย่อยสารสนเทศ 
งานย่อยเครือข่าย 

ผู้ให้บริการ 
ภายนอก 

กรณีต้องใช้
เวลาเกินกว่า  
3 วัน จะมี
การจัดหา
อุปกรณ์สำรอง 
ให้ใช้ชั่วคราว 

5 แจ้งผู้รับบริการเพื่อตรวจสอบ
ผลการแก้ไขปญัหา และปิดงาน
ในระบบ Line@ 
 

ไม่เกิน 
1 ชม. 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

     

 

A B 

ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้รับบริการ 

แจ้งผู้รับบริการตรวจสอบ 

ผลการแก้ไขปัญหา 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การวิเคราะห์และจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การจัดหาระบบสารสนเทศ ซอฟตแ์วร์ และ ครุภัณฑ์
สารสนเทศของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่าง
เป็นระบบ ไม่พบปัญหาในการจดัหาที่ซ้ำซ้อน และสามารถ
นำมาใช้งานร่วมกับระบบเดิมของสถาบันฯ ได ้

สามารถจัดหาครุภัณฑ์ และไม่มคีวามเสียหายในการจัดหาหรือ
ติดตั้งครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 สำรวจความต้องการในการ
ใช้ครุภัณฑ์ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

10 วัน นักวิเคราะห์ระบบฯ 
นักวิชาการ 
สารสนเทศ 

 

2 วิเคราะห์ วางแผน และ
ตรวจสอบ เพื่อจัดหา ระบบ 
ซอฟต์แวร์ หรือ ครุภัณฑ์ที่
สามารถแก้ไขปัญหา / ตาม
ความต้องการของสถาบนั 

5 วัน นักวิเคราะห์ระบบฯ 
นักวิชาการ 
สารสนเทศ 

 

3 ร่างขอบเขตงาน และ
คุณสมบัติของระบบ 
ซอฟต์แวร์ หรือ ครุภัณฑ์ 
 

10 วัน นักวิเคราะห์ระบบฯ 
นักวิชาการ 
สารสนเทศ 

 

4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ความเหมาะสมในการจัดหา
ระบบ ซอฟต์แวร์ หรือ 
ครุภัณฑ์ 

 คณะกรรมการ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 

5 พิจารณาอนุมัติการจัดหา
ระบบ ซอฟต์แวร์ หรือ 
ครุภัณฑ์ 
 

 อธิการบดี 
รองอธิการบดี 

 

6 ดำเนินการจัดหาระบบ 
ซอฟต์แวร์ หรือ ครุภัณฑ์
ตามระเบียบพัสด ุ
 
 
 
 

7 วัน งานพสัด ุ  

เริ่มต้น 

สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ 

วิเคราะห์ความต้องการ 

ของสถาบัน 

เขียน TOR 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ดำเนินการจัดหาระบบ 
ซอฟต์แวร/์ครุภณัฑ ์

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  ประสานงานกับผู้รับจา้งเพื่อ
ควบคุมและติดตามการ
พัฒนา/ติดตั้งครุภัณฑ ์
 
 

 นักวิเคราะห์ระบบฯ 
นักวิชาการ 
สารสนเทศ 

 

8 ตรวจรับงานตามขอบเขต
งานที่กำหนดไว้ (ระยะเวลา
ตามขอบเขตงาน) 
 
 

 คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสด ุ

 

     

 
 

A 

ติดตามและควบคุมการพัฒนา / 
ติดตั้งระบบสารสนเทศ 

ตรวจรับ 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การดูแลบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อดูแลห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์/ติดตั้งโปรแกรม/ซ่อม
บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

จำนวนปัญหาของห้องปฏิบตัิการห้องคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ 
(เป็น 0) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
ห้องปฏิบัติการ ก่อนและหลัง
การใช้งาน 
- สภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
- การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม 
หรือรับแจ้งปัญหาจากผู้เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการ 

1 ชม. 
ต่อ 1 ห้อง 

งานย่อย
สนับสนนุ 

 

2 ประเมินตรวจสอบปัญหาเพื่อ
จำแนกแนวทางการแก้ไข ดังนี้  
1) สามารถดำเนินการแก้ไข 
ได้เองและอุปกรณ์ไม่ได้ชำรุด
เสียหาย หรือมีอุปกรณ์สำรอง 
ที่สามารถเปลี่ยนได้ทนัที 
2) สามารถดำเนินการแก้ไข 
ได้เอง แต่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์
เนื่องจากชำรุดเสียหายและ 
ไม่มีอุปกรณ์สำรองที่สามารถ
เปลี่ยนได้ทันท ี
3) ไม่สามารถดำเนนิการแก้ไขได้
เอง จำเป็นต้องประสานเพื่อส่ง
ให้ผู้ให้บริการภายนอกดำเนนิการ 

ไม่เกิน 3 วัน งานย่อย
สนับสนนุ 

 

3 กรณีแนวทางการแก้ไขที่ 2 และ 3 
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทีช่ำรดุ
เพื่อเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้ 
หรือจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก 
ดำเนินการแก้ไข ตามระเบียบ
พัสด ุ

7 วัน งานพสัด ุ  

เริ่มต้น 

ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน 

ของห้องปฏิบัติการ 

ประเมินปัญหา 

ดำเนินการจัดซื้อ/จา้ง 

ตามระเบียบพัสด ุ

แก้ไข/ซ่อม 

เองได ้

แก้ไข/ซ่อม 

เองไม่ได ้

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4  ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้รับบริการ 

ไม่เกิน 3 วัน งานย่อย
สนับสนนุ 

ผู้ให้บริการ
ภายนอก 

กรณีต้องใช้
เวลาเกิน
กว่า 3 วัน 
จะมีการจัด 
หาอุปกรณ์
สำรองให้ใช้
ชั่วคราว 

5 ตรวจสอบให้เครื่องคอมพิวเตอร์
มีสภาพพร้อมใช้งาน 

ไม่เกิน 1 วัน งานย่อย
สนับสนนุ 

 

 

     

 

A B 

ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้รับบริการ 

ตรวจสอบให้เครื่องคอมพิวเตอร์
มีสภาพพร้อมใชง้าน 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การเบิก/ยืมครุภัณฑ์และวัสดงุานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อเบิก/ยืมครุภัณฑ์และวัสดุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนครุภัณฑ์และวสัดุงานเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ม่สามารถ
บริหารจัดการได้ (เปน็ 0) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับแจ้งความต้องการใช้
ครุภัณฑ์/วัสดุงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากหนังสือที่
ได้รับการอนุมัติ หรือตาม
ความต้องการในงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไม่เกิน  
1 ชม. 

งานย่อย
สนับสนนุ 

 

2 ตรวจสอบจำนวนครุภัณฑ/์
วัสดุในระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Netka Quartz) 

ไม่เกิน  
1 ชม. 

งานย่อย
สนับสนนุ 

 

3 จัดหาครุภัณฑ์/วัสดสุำรองให้
ผู้รับบริการใชช้ั่วคราว 
ระหว่างดำเนนิการจัดหา 
 

 งานย่อย
สนับสนนุ 

 

4 ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์/
วัสดุตามระเบยีบพสัด ุ
 
 

7 วัน งานพสัด ุ  

5 บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์/วัสดุ
ระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(NetkaQuartz) 

1 วัน งานย่อย
สนับสนนุ 

 

6 ตรวจสอบครุภัณฑ์/วัสดุ ให้
พร้อมส่งมอบและบนัทึกข้อมูล
การยืมในระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(NetkaQuartz) 

1 ชม. งานย่อย
สนับสนนุ 

 

เริ่มต้น 

รับแจ้งความต้องการ 

ใช้ครุภัณฑ์/วสัด ุ

ตรวจสอบ 
มีของ 

ไม่มีของ 

จัดหาครุภัณฑ์/วัสดสุำรอง 

ให้ผู้รับบริการใชช้ั่วคราว 

ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์/วัสดุ 

บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์/วัสดุระบบ
บริหารจัดการฯ 

บันทึกข้อมูลการยืม 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  ส่งมอบครุภัณฑ์/วัสดุให้
ผู้รับบริการ 
 
 
 

 งานย่อย
สนับสนนุ 

 

     

 

A 

ส่งมอบครุภัณฑ์/วัสด ุ

ให้ผู้รับบริการ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การรับคืนครุภัณฑ์และวัสดุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อรับคืนครุภัณฑ์และวัสดุงานเทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวนครุภัณฑ์และวสัดุงานเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ม่สามารถ
บริหารจัดการได้ (เปน็ 0) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับครุภัณฑ์และวัสดุเข้าจาก 
- การจัดซื้อ 
- รับคืนจากผู้เบิก/ยืม 
 

ไม่เกิน  
1 ชม. 

งานย่อย
สนับสนนุ 

 

2 ตรวจสอบจำนวนครุภัณฑ/์วัสดุ
และสภาพความพร้อมในการ 
ใช้งาน และบันทึกข้อมูลในระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (NetkaQuartz) 

ไม่เกิน  
2 ชม. 

งานย่อย
สนับสนนุ 

 

3 ประเมินตรวจสอบปัญหาเพื่อ
จำแนกแนวทางการซ่อมแซม 
ดังนี้  
1) สามารถดำเนินการได้เองและ
อุปกรณ์ไม่ได้ชำรุดเสียหาย หรือ
มีอุปกรณ์สำรองที่สามารถ
เปลี่ยนได้ทันท ี
2) สามารถดำเนินการได้เอง แต่
ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เนื่องจาก
ชำรุดเสียหายและไม่มีอุปกรณ์
สำรองที่สามารถเปลี่ยนไดท้ันที 
3) ไม่สามารถดำเนนิการได้เอง 
จำเป็นต้องประสานเพื่อส่งให้ 
ผู้ให้บริการภายนอกดำเนนิการ 

ไม่เกิน  
3 วัน 

งานย่อย
สนับสนนุ 

 

4 กรณีแนวทางการแก้ไขที่ 2 และ 3 
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทีช่ำรดุ
เพื่อเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้ 
หรือจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก
ดำเนินการแก้ไข ตามระเบียบ
พัสด ุ
 

7 วัน งานพสัด ุ  

แก้ไข/ซ่อม 

เองได ้

แก้ไข/ซ่อม 

เองไม่ได ้

ดำเนินการจัดซื้อ/จา้ง 

ตามระเบียบพัสด ุ

A B 

เริ่มต้น 

รับครุภัณฑ์และวัสด ุ

ประเมินปัญหา 

ตรวจสอบจำนวนครุภัณฑ/์วัสดุ
และสภาพความพร้อมใชง้าน 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์/
วัสดุให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

ไม่เกิน  
3 วัน 

งานย่อย
สนับสนนุ 
ผู้ให้บริการ
ภายนอก 

 
 

 

6 ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้งาน
ครุภัณฑ์/วัสดุในระบบบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(NetkaQuartz) 

   

     

 

A B 

ดำเนินการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์/วัสด ุ

ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้งาน
ครุภัณฑ์/วัสดุในระบบฯ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การสร้างบัญชผีู้ใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากร  
 (ระบบอินเทอร์เน็ต, E-mail, Microsoft office 365, ระบบแสดงผลออนไลน์ของบุคลากร) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, อีเมล์ และระบบ
สารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพสูงสุด 

บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 เขียนใบคำขอใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
 
 

1 วัน บุคลากรที่
ขอรับบริการ 

 

2 กรณีเป็นบุคลากรใหม่ 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
และนิติการจะดำเนนิการ
บันทึกข้อมูลบุคลากรใน
ระบบและออกรหัสบุคลากร 

1 วัน งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์และ

นิติการ 

 

3 รับใบคำขอใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
 
 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

4 สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ 
- ระบบ AD สำหรับการใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ต, 
Microsoft office 365 
- ระบบ Mail Google 
สำหรับการใช้งาน E-Mail 
- ระบบ Vision Net สำหรับ
ระบบการใชง้านระบบ
แสดงผลออนไลน์ของบุคลากร 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

5 ทดสอบการใช้งาน  
ในกรณีที่มีปัญหาทีไ่ม่
สามารถดำเนินการแก้ไขเอง
ได้ จะต้องแจ้งผู้ให้บริการใช้
เวลาประมาณ 1-3 วัน 
 
 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

เริ่มต้น 

เขียนใบคำขอ 

ใช้งานระบบสารสนเทศ 

บันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบ
และออกรหัสบุคลากร 

รับใบคำขอใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

สร้างบัญชีผูใ้ช้ใหม ่

ทดสอบ 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  พิมพ์ใบแจ้งบัญชีผู้ใชง้านและ
นำสง่ให้ผู้ขอรับบริการ 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 

     

 
 

A 

พิมพ์ใบแจ้งบัญชผีู้ใช้งาน 

และนำส่งให้ผู้ขอรับบริการ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การสร้างบัญชผีู้ใช้งานระบบสารสนเทศของนักเรียน นักศึกษา (ระบบอินเทอร์เน็ต, E-mail) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การใช้งานระบบ Internet และ E-Mail ของสถาบันฯ 
สนับสนนุการเรียนการสอน 

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศได้อยา่งถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 นำข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จากระบบบริการการศึกษา
มาใส่ในแบบฟอร์มการนำเข้า
ข้อมูลของแต่ละระบบตามปี
การศึกษา 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

2 นำเข้าข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษาตามปีการศึกษาใน
ระบบ  
- ระบบ AD สำหรับการใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ต 
- ระบบ Mail Google 
สำหรับการใช้งาน E-Mail 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

3 ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษาที่นำเข้าในระบบ 
 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

4 ทดสอบการใช้งานโดยการสุ่ม 
 
 
 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

5 แจ้งบัญชีผู้ใช้งานในการอบรม
การใช้งานกับนักเรียนนักศึกษา 
 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

     

 

เริ่มต้น 

นำข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา 

ใส่แบบฟอร์มการนำเข้าข้อมูล 

นำเขา้ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตามปีการศึกษา ในระบบ 

แจ้งบัญชีผูใ้ช้งาน 

ทดสอบ 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน  
 (อุปกรณ์เครือข่าย/เคร่ืองแม่ข่าย/เครื่องแม่ข่ายเสมือนจริง/อุปกรณ์ห้อง Data Center/ระบบสำรองข้อมูล) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่าย และเครื่องแม่ข่ายของสถาบันฯ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเคร่ืองข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบ
ห้อง Data Center ใช้งานไดป้กติ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการ
ใช้งาน ดังนี ้
- ใช้โปรแกรม Zabbix ตรวจสอบ
อุปกรณ์เครือข่าย ณ จุดติดตั้ง 
- ใช้โปรแกรม Nutanix ตรวจสอบ
เครื่องแม่ข่าย/เครื่องแม่ข่ายเสมือน
จริง 
- ตรวจสอบห้องและอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในห้อง Data Center 
- ตรวจสอบระบบสำรองข้อมูลที่
เครื่องแม่ข่าย Backup 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

2 ประสานงานผู้ให้บริการเข้ามา
ตรวจสอบตามรอบระยะเวลาที่
ระบุในสัญญา (ทุก 3 เดือน) หรือ
กรณีที่พบปัญหาทีไ่ม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้เอง 
- บ.ไพบลูย์เทค  
(อุปกรณ์เครือข่าย/Firewall)  
- บ. Sitem (ห้อง Data Center) 
- บ. SCM (เครื่องแม่ข่ายเสมือน
จริง) 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

3 ลงบนัทึกการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมในการใช้งาน/ปัญหาทีพ่บ
และการดำเนนิการแก้ไข 
 

1 วัน นักวิชาการ
สารสนเทศ 

 

     

 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ 
ไม่มีปัญหา 

มีปัญหา 

ประสานงานผู้ให้บริการ 

ตรวจสอบตามรอบระยะเวลา 

ลงบนัทึกการตรวจสอบ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากร  
 (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการนักเรียนนักศึกษา) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และการนำเข้าข้อมูลของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาระงานและหนา้ที่
ของบุคลากรแต่ละบุคคล 

บุคลากรสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามสทิธิ์ที่ควร 
จะได้รับ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 เขียนใบคำขอใช้งานระบบ
สารสนเทศ ผ่านผู้บงัคับบัญชา 

1 วัน บุคลากรที่ขอรับ
บริการ 

 

 

2 พิจารณาอนุมัติให้ดำเนนิการ
ตามความเหมาะสมในการ
เข้าถึงข้อมูล 

 รองอธิการบดี 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

 

3 ดำเนินการกำหนดสิทธิ์ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

1 ชม. นักวิเคราะห์
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 
 

 

4 แจ้งผลการพิจารณาเพื่อ
ทราบสทิธิ์ในการเข้าใช้งาน 

1 วัน นักวิเคราะห์
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 
 

 

     

 

เริ่มต้น 

บุคลากรเขียนเขียน 

ใบคำขอใช้งานระบบสารสนเทศ 

ดำเนินการกำหนดสิทธิ์ในระบบ 

แจ้งผลการพิจารณาสิทธิ์ 
ในการเข้าใช้งาน 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การควบคุมและดูแลสทิธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากร  
 (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการนักเรียนนักศึกษา) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และการนำเข้าข้อมูลของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาระงานและหนา้ที่
ของบุคลากรแต่ละบุคคล 

ไม่พบการแจ้งปัญหาดา้นสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 แจ้งบุคลากรที่เร่ิมงาน/ 
โอนย้ายหน่วยงาน/ลาออก 

1 วัน งานบริหาร
ทรัพยากร

มนุษย์และนิติ
การ 

 

2 ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้
งานระบบเปน็รายบุคคล 

1 วัน นักวิเคราะห์
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 

มีการ
ตรวจทาน
สิทธิ์ทุก 1 ป ี

3 ดำเนินการกำหนดสิทธิ์การ
เข้าใช้งานตามภาระงานเป็น
รายบุคคลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และระบบบริการนักเรียน
นักศึกษา 

1 วัน นักวิเคราะห์
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 

 

4 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของการกำหนด
สิทธิ์ในการเข้าใช้งานเปน็
รายบุคคล 

1 วัน นักวิเคราะห์
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 

 

5 บันทึกผลการกำหนดสิทธิ์
การเข้าใช้งานเปน็รายบุคคล 

1 วัน นักวิเคราะห์
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 
 

 

     

 

เริ่มต้น 

รับเรื่องจากฝ่ายบุคคลและ 
ตรวจทานสิทธิ์ของระบบ 

ตรวจสอบสิทธิ์รายบุคคล 

กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน 

ตามภาระงานเปน็รายบุคคล 

ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

บันทึกผลการ 

กำหนดสิทธิเ์ข้าใช้งาน 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจัดทำแผนดิจทิัลสถาบัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ : 

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ของภาครัฐ และสามารถสนบัสนุนนโยบาย
และเป้าหมายของสถาบนัฯ ได ้

การประกาศและเผยแพร่แผน 

รายละเอียดการปฏิบัต ิ

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 เสนอแต่งตั้งคณะทำงานร่าง
แผนดิจิทลั (หรือปรับปรุง
แผนดิจิทลัเดิม) 

1 วัน หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร่างคำสั่ง : 
งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตรวจสอบร่าง :  
งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ 

2 แจ้งกรอบแนวทางและ
นโยบายให้คณะทำงาน
ทราบ 

7 วัน คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

3 ศึกษา รวบรวม และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกร่าง
แผน 

 คณะทำงาน 
ร่างแผนดิจทิัล 

ดำเนินการ
ทุก 2 ปี 

4 จัดทำร่างแผนดิจทิัล  คณะทำงาน 
ร่างแผนดิจทิัล 

 

ดำเนินการ
ทุก 2 ปี 

5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนดิจิทลั 
 

 คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

6 จัดทำ (ร่าง) แผนฉบบั
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 

 คณะทำงาน 
ร่างแผนดิจทิัล 

 

เริ่มต้น 

เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน 

ร่างแผนดิจทิัล 

กำหนดกรอบ 

แนวทาง / นโยบาย 

รวบรวม / สังเคราะห์ข้อมูล 

จัดทำ (ร่าง) แผนดิจิทัล 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทำ (ร่าง) ฉบบัสมบูรณ ์

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  พิจารณาอนุมัติ  
(ร่าง) แผนดิจิทลั  
 
 
 
 
 

 สภาสถาบันฯ  

8 ประกาศเผยแพร่แผนฯ ให้
บุคลากรทุกคนภายใน
สถาบนัรับทราบ 
 

 งานบริหารทั่วไป
และสื่อสาร

องค์กร 

 

     

 
 

B 

ประกาศเผยแพร่แผนฯ 

สิ้นสุด 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

A 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ 

  



ภารกิจ : การซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบสาธารณูปโภค, อาคารและสถานที่ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานระบบกายภาพและโสตทัศนปูกรณ์ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพ่ือให้งานระบบสาธารณูปโภค งานอาคารและสถานที่ และ 
งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ไม่เกิดความเสียหายและสะดวกต่อ
การดำเนินงาน 

1. จำนวนที่มีความเสียหาย (ไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี) 
2. ร้อยละของจำนวนงานที่เสร็จทันตามกำหนด  
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับใบแจ้งซ่อม/ตรวจสอบ 
รายละเอียดการแจ้งซ่อม 

1 วัน เจ้าหน้าที่งาน
ระบบกายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ ์

 

2 พิจารณาการดำเนินการ
ซ่อมแซมและงบประมาณที่
คาดว่าจะต้องใช้ 
(1) กรณีสามารถดำเนินการ
เองได้ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ
ดำเนินการ 
(2) กรณีไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขเองได้ หรือ
ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมเพิ่มเติม 

1 วัน หัวหน้างานระบบ
กายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ ์

 

3 จัดทำบนัทึกขออนุมัติ
หลักการและวงเงิน และ 
ใบขออนุมัติซื้อ/จ้าง 

1-3 วัน เจ้าหน้าที่งาน
ระบบกายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ ์

 

4 ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
หลักการและวงเงิน และ
การซื้อ/จ้าง 
-ถ้ามีงบประมาณให้
ดำเนินการต่อได ้
-ถ้าไม่มีงบประมาณ ส่งเร่ือง
ให้งานแผนและงบประมาณ 
 
 
 

 รองอธิการบดี 
หัวหน้างานระบบ

กายภาพและ
โสตทัศนปูกรณ ์

 

เริ่มต้น 

รับเอกสารใบซ่อม 

พิจารณา 
ซ่อมเอง 

จัดซื้อ/จ้าง 

ทำบนัทึกขออนุมัติ 
หลักการและวงเงิน 

พิจารณา 

ไม่มีงบ 

มีงบ 

ขออนุมัติหลักการ
และวงเงิน 

ทำเรื่องเบิกจ่าย 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  ดำเนินการจัดซื้อ/จา้งตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐ 
 
 

5 วัน งานพสัด ุ  

6 ติดตามความคบืหน้าการ
จัดซื้อ/จ้างและประสานงาน
กับผู้ที่เก่ียวข้อง บริษัท/
ผู้รับเหมา ซ่อมบํารุง/แก้ไข 
 

7 วัน เจ้าหน้าที่งาน
ระบบกายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ ์

 

7 ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ตามที่ได้รบัแจ้ง 

1-3 วัน เจ้าหน้าที่งาน
ระบบกายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ์ 
หรือ 

ผู้รับเหมา 

 

8 ตรวจสอบการซ่อมแซม/
ตรวจรับส่งมอบงาน  

7 วัน เจ้าหน้าที่งาน
ระบบกายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ์  
และงานพัสด ุ

 

9 รายงานผลการซ่อมแซมให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1 วัน เจ้าหน้าที่งาน
ระบบกายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ์  

 

     

 

ดำเนินการจัดซื้อ/จา้ง 

ติดตามการจัดซื้อ/จา้งและ
ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 

ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข 

ตรวจสอบและรับส่งมอบงาน 

รายงานผลการซ่อมแซม 

สิ้นสุด 

A B 
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ภารกิจ : การบริการยานพาหนะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานระบบกายภาพและโสตทัศนปูกรณ์ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้บริการยานพาหนะแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและ 
การปฏิบัติงานตา่งๆของสถาบัน 

1. จำนวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับการใช้ยานพาหนะ  
  (ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี) 
2. จำนวนคร้ังทีไ่ม่สามารถให้บริการได้ (ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 1. กรณีใช้รถยนต์ของสถาบัน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับใบขออนุญาตใช้รถยนต ์ 1 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

 

2 พิจารณาแนวทางให้การสนับสนุน 
-กรณีเดินทางไปนอกเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดทำ
หนังสือขออนุมัติออกนอกเขต 
 

1 วัน หัวหน้างานระบบ
กายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ ์
 

 

3 จัดทำหนังสือขออนุมัติ 
ออกนอกเขต 
 

1-3 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

4 พิจารณาอนุมัติการออกนอกเขตฯ 
-ออกต่างจังหวัด /ใช้รถบัส / 
ขอสนับสนุนจากสนว. 
 
 

 อธิการบดี 
 
 
 

 

5 มอบหมายพนักงานขับรถยนต ์ 1 วัน หัวหน้างานระบบ
กายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ ์

 

6 แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ 1 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

 

7 พนักงานขับรถยนตป์ฏิบัติหนา้ที่
ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

 พนักงานขับรถยนต ์  

     

 
  

เริ่มต้น 

รับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ 

พิจารณา 

เดินทางในเขต 

เดินทางนอกเขต 

แจ้งผู้ขอใช้รถยนต ์

สิ้นสุด 

พนักงานขับรถยนต ์

ปฏิบัติหนา้ที ่

จัดพนักงานขับรถยนต ์

พิจารณา 
ไม่อนุญาต 

อนุญาต 

จัดทำหนังสือ 

ขออนุมัติออกนอกเขต 

95



รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 2. กรณีขอความอนุเคราะห์รถยนต์จากภายนอก 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับใบขออนุญาตใช้รถยนต ์
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

2 พิจารณาแนวทางให้การสนับสนุน 1 วัน หัวหน้างานระบบ
กายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ ์
 

 

3 พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ
ขอความอนุเคราะห์รถจาก
ภายนอก 
 

 รองอธิการบดี 
ที่กำกับดูแล 

 

4 จัดทำเอกสาร ดังนี ้
- หนังสือขอความอนุเคราะห์รถ
จากภายนอก  
- บันทึกขออนุมัติหลักการและ
วงเงินค่าตอบแทนพนักงานขับ
รถและค่าวัสดนุ้ำมนัเชื้อเพลิง  
- ใบขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง 
- ใบสำรองจ่าย (ถ้ามี) 

1-3 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

5 พิจารณาอนุมัติตามคำสั่งมอบ
อำนาจจากอธิการบดี 
 

 รองอธิการบดี 
อธิการบดี 

 

6 ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้
ความอนุเคราะห์ 

7 วัน หัวหน้างานระบบ
กายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ ์
และเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 

 

7 ดำเนินการจัดซื้อวสัดุนำ้มัน
เชื้อเพลิงตามระเบียบพัสด ุ
 
 

1-3 วัน งานพสัด ุ  

8 แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ 1 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 
 

 

  

เริ่มต้น 

รับใบขออนุญาตใช้รถยนต ์

พิจารณา 

พิจารณา 
ไม่อนุญาต 

อนุญาต 

ทำหนังสือ 

ขอความอนุเคราะห์ 

พนักงานขับรถยนต ์

ปฏิบัติหนา้ที ่

ดำเนินการจัดซื้อ 

วัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง 

ประสานงาน 

กับสำนักพระราชวงั 

พิจารณา 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

9  รวบรวมเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 
ขับรถและค่าวัสดนุ้ำมนัเชื้อเพลงิ 
ภายหลังการเดินทาง 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

10 ดำเนินการเบิกจา่ย 1-2 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 
 

 

11 ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ให้งานการเงินและบัญชี  
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

     

 
  

สิ้นสุด 

A 

รวบรวมเอกสาร 

ประกอบการเบิกจ่าย 

ดำเนินการเบิกจา่ย 

ส่งเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้งานการเงนิฯ 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 3. กรณีการเช่ารถยนต์จากภายนอก 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับใบขออนุญาตใช้รถยนต ์ 1 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

 

2 พิจารณาแนวทางให้การสนับสนุน 1 วัน หัวหน้างานระบบ
กายภาพและ

โสตทัศนปูกรณ ์
 

 

3 พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ
เช่ารถยนต์จากภายนอก 
 
 

 รองอธิการบดี 
ที่กำกับดูแล 

 

4 จัดทำเอกสาร ดังนี ้
- บันทึกขออนุมัติหลักการและ
วงเงินค่าเชา่รถยนต์  
- ใบขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง  
   พร้อมเอกสารประกอบ 

1-3 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

5 พิจารณาอนุมัติตามคำสั่งมอบ
อำนาจจากอธิการบดี 
 

 รองอธิการบดี 
อธิการบดี 

 

6 ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
พัสด ุ
 
 

1-3 วัน งานพสัด ุ  

7 แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ 1 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

  

8 ตรวจรับการจัดจ้าง 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

 

 

     

 

เริ่มต้น 

รับใบขออนุญาตใช้รถยนต ์

พิจารณา 

พิจารณา 

ไม่อนุญาต 

อนุญาต 

ทำบนัทึกขออนุมัติหลักการ
และวงเงินคา่เช่ารถยนต์ 

ดำเนินการจัดจ้าง 

ตามระเบียบพัสด ุ

พิจารณา 

แจ้งผู้ขอใช้รถยนต ์

ตรวจรับการจัดจ้าง 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การกำกับดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเชงิป้องกัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานระบบกายภาพและโสตทัศนปูกรณ์ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อไม่เกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด
ต่อในการปฏิบัติงาน 

จำนวนที่มีความเสยีหาย (ไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี) 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ร่างแผนงานบำรุงรักษาประจำปี 
แบบไตรมาส วางแผนการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน 
ลักษณะงานและตารางงาน 

1 วัน หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 

2 จัดชุดปฏบิัติงาน โดยพิจารณา
จากปริมาณงาน ลักษณะงาน 
ตารางงานที่มีในปัจจุบนั 

1 วัน เจ้าหน้าที ่
งานระบบ

กายภาพและ
โสตทัศนปูกรณ ์

 

3 ตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ตามตารางงานที่
กำหนด 

2 ชม.  เจ้าหน้าที ่
งานระบบ

กายภาพและ
โสตทัศนปูกรณ ์

 

4 รายงานการปฏิบตัิงานและ
รายละเอียดความเสียหายที่
จะต้องซ่อมเพื่อนำเสนอใน
ปฏิบัติงานปีต่อไป 

3 วัน เจ้าหน้าที ่
งานระบบ

กายภาพและ
โสตทัศนปูกรณ ์

 

     

 

เริ่มต้น 

วางแผนประจำป ี

จัดเตรียมความพร้อม 

ตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ตามตารางงาน 

รายงานผล 

การปฏิบัติงานประจำป ี

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 

  



ภารกิจ : การคัดเลือกสรรหาบุคลากรของสถาบัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อคัดเลือกสรรหาบุคลากรสถาบันที่มีความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพสูงเป็นผู้ปฏบิัติงานสถาบัน 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือก สรรหามีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (ร้อยละ 80) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ลงทะเบียนรับบันทึก
ข้อความจากส่วนงานขอ
อนุมัติดำเนินการคัดเลือก
สรรหาบุคลากรพร้อมระบุ
คุณสมบัติและภาระลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

5 นาท ี น.ส.มญชุดา ภู่สวด  

2 ตรวจสอบอัตราว่างและ
ความต้องการกำลังคน
เสนออธิการบดีพิจารณา 

15 นาท ี น.ส.กรรณิกา 
ไตรภาดา 

 

3 - อธิการบดีอนุมัติให้
ดำเนินการทดแทนอัตรา
ว่าง 
- ให้ความเห็นชอบให้เกลี่ย
กรอบอัตราว่างใน
รายละเอียดภาระงานที่
เพิ่มข้ึน 
- สั่งการให้นำเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบุคคล (กบค.) 

 น.ส.กรรณิกา 
ไตรภาดา 

 

4 - บันทึกสัง่การจาก
อธิการบดี 
- สแกนบันทึกข้อความ 

5 นาท ี น.ส.มญชุดา ภู่สวด  

5 - ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง
ของสถาบัน 
- ภาระงานของกรอบ
อัตรากำลังที่ขอเปิดสอบ
คัดเลือก/ขอเพิ่ม 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
คัดเลือกและประกาศรับ
สมัครคัดเลือก 

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

เริ่มต้น 

ลงทะเบียนรับ 

บันทึกข้อความจากส่วนงาน 

ตรวจสอบอัตราว่างและความ
ต้องการกำลังคน 

พิจารณา 

บันทึกสัง่การในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

เสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัพิจารณาอนุมัติการ
สรรหาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการ
บริหารสถาบนั 

 

7 ตรวจสอบคำสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก 
ตรวจสอบประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก 

1 วัน หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ฯ 
หัวหน้าส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 

8 รองอธิการบดีให้ความ
คิดเห็น 
 

 รองอธิการบดี  

9 อธิการบดีลงนามใน 
- คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
คัดเลือก 
- ประกาศรับสมัครคัดเลือก 

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

10 สแกนคำสั่งและประกาศ 
 
 

5 นาท ี น.ส.มญชุดา ภู่สวด  

11 เผยแพร่ประกาศรับสมัคร 
โดยกรอกข้อมูลการสมัคร
ในเว็บไซต์ให้เข้าใจง่าย 
และระบบจะต้องสามารถ
รองรับผู้สมัครจำนวนมาก
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ไม่น้อยกว่า 
10 วัน 
ทำการ 

เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

12 พิจารณารายชื่อผู้สมัคร
จากใบสมัครตามเงื่อนไข 
ที่ระบุในประกาศรับสมัคร 

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

13 สแกนประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบคัดเลือก 
 

5 นาท ี น.ส.มญชุดา  

14 - ประสานงานดา้นสถานที่สอบ 
- คณะกรรมการคัดเลือก
ดำเนินการ 
- จัดทำใบสรุปคะแนน 
- คณะกรรมการลงนามใน
แบบสรุปคะแนนสอบ 

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ
ข้อมูล 

A 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
ส่งกลับส่วน
งานแก้ไข 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ของคำสั่งและประกาศ 

รองอธิการบดีให้ความคิดเห็น 

พิจารณา 

สแกนคำสั่งและประกาศ 

เผยแพร่ประกาศรับสมัคร 

พิจารณารายชื่อผู้สมัคร 

จัดทำประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

จัดเตรียมและดำเนนิการสอบ 

B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

15  จัดทำรายชื่อผู้เข้าสอบที่
ผ่าน/ไม่ผา่นการสอบ 

1 วัน หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

ประกาศ
รายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

16 อธิการบดีพิจารณาลงนาม
ในประกาศ 
 
 

1 วัน   

17 ประกาศผลการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ และติด
ประกาศ  

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

18 การรายงานตัวต้องใช้
เอกสารที่ระบุตามใบ
ประกาศ 

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

- ความถูกต้อง
ของสัญญา 
- ความถูกต้อง
ของข้อมูล 

19 ทำคำสัง่บรรจุแต่งตั้งและ
สัญญาทดลองปฏบิัติงาน 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

20 อธิการบดีพิจารณาลงนาม
ในคำสั่งและสัญญา 
 
 

 อธิการบดี  

     

  

B 

จัดทำรายชื่อผู้เข้าสอบ 

ที่ผ่าน/ไมผ่่านการสอบ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ผู้สอบผา่นการคัดเลือก 

มารายงานตัว 

ทำคำสัง่บรรจุแต่งตั้ง 

และสัญญาทดลองปฏิบัตงิาน 

พิจารณา 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิานตามภาระงานทีไ่ด้รับมอบหมาย
ด้านปริมาณและคุณภาพอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
2. เพื่อนำข้อมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร 
3. เพื่อพิจารณาความดีความชอบ 

1. ผลการประเมิน มีความชัดเจนโปร่งใส เป็นธรรมได้ 
2. ดำเนินการประเมินได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - บันทึกแจ้งเวียนทุก 
ส่วนงานเสนอชื่อ
คณะกรรมการประเมินผล
และแจ้งบุคลากรทราบ
เก่ียวกับรายละเอียด
ขั้นตอน กรอบเวลา การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของแต่ละปีงบประมาณ 
- บันทึกแจ้งเวียนการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน
บุคลากรทุกฝา่ย 

มิ.ย. เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่า
ด้วยการประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน พ.ศ. 
2563 

2 ส่วนงานเสนอรายชื่อเพื่อ
จัดทำประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน 
ประธานและคณะกรรมการ 
2-4 คน เสนออธิการบดี
พิจารณา 

มิ.ย. หัวหน้าส่วนงาน  

3 รองอธิการบดีที่เก่ียวข้อง
เสนอความเห็น 
 

 รองอธิการบดี  

4 อธิการบดีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 

   

เริ่มต้น 

บันทึกแจง้เวียนทุกส่วนงานเสนอ
ชื่อคณะกรรมการประเมินผล 

ส่วนงานเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมิน 

รองอธิการบดีที่เก่ียวข้อง 

เสนอความเห็น 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  บันทึกแจ้งเวียน
คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 
 
 

 

6 - บันทึกแจ้งคณะกรรมการ
เพื่อทราบประกาศฯ 
- บันทึกแจ้งผู้ปฏิบตัิงานส่ง
รายงานผลการปฏิบัตงิาน 

มิ.ย. เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

7 - ส่วนงานเสนอผลการ
พิจารณาต่อคณะกรรมการ
ส่วนงาน 
- สรุปผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
สถาบนั ด้านการบริหาร 
งานบุคคล (กบค.) 

 คณะกรรมการ
ประเมินผล 

1.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. ข้อตกลงภาระงาน 
3. ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 
4. ข้อบังคับว่าด้วย
การประเมินผล 
5.ประกาศหลักเกณฑ์
การประเมินผล 
6. แบบประเมิน
ผู้ปฏิบัติงาน 
7. วงเงินการเลื่อน
เงินเดือนประจำป ี

8 นำวาระเสนออธิการบด ี
สั่งการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถาบนั ด้านการบริหาร 
งานบุคคล (กบค.) 

ส.ค. เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

9 คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัฯพิจารณาผลการ
ประเมิน 
 

 1 วัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบนั 

 

10 ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการ
ประเมินและให้
ผู้ปฏิบัตงิานลงนาม
รับทราบผลการประเมิน 
 
 
 
 
 

1 วัน หัวหน้าส่วนงาน 
หัวหน้างาน 

 

ไม่เห็นชอบ 

A 

บันทึกแจง้เวียน 

คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

บันทึกแจง้คณะกรรมการ 

และผู้ปฏบิัติงาน 

ส่วนงานเสนอผลการพิจารณา 

ต่อคณะกรรมการ 

นำวาระเสนออธิการบดี 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ผู้บังคับบัญชาแจ้งผล 

การประเมิน 

B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

11  จัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
ประจำป ี

ส.ค. 
 

เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 
 
 
 

 

12 อธิการบดีพิจารณาลงนาม
ในคำสั่ง 
 
 

ส.ค. อธิการบดี  

13 ส่งบัญชีสรุปผลการประเมิน
และผลการเลื่อนเงินเดือน
ให้งานยุทธศาสตร์ แผน 
และงบประมาณ เพื่อ
จัดเตรียมงบประมาณ
เบิกจ่าย 

ก.ย. เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

     

 

กระบวนการ 

B 

พิจารณา 

กระบวนการ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุม พฒันาบุคลากร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสถาบันให้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ
เพิ่มข้ึนในเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานของ
บุคลากร 

จำนวนบุคลากรที่ผา่นการฝึกอบรมพัฒนาที่เปน็ประโยชน์ 
ต่อสถาบัน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 1. การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุม สัมมนา ภายนอกสถาบัน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการ
อบรม และแจ้งส่วนงาน/
หน่วยงานให้คัดเลือก
บุคลากรเข้ารับการอบรม 

5 นาท ี งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

 

2 ส่วนงาน/หน่วยงานคัดเลือก
บุคลากรเข้ารับการอบรม
พร้อมเสนอรายการเบิกจ่าย 

1 วัน หัวหน้าส่วนงาน 
หัวหน้างาน 

 

3 จัดทำบนัทึกขออนุมัติ
หลักการและวงเงินค่าใช้จ่าย
ในการอบรม 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

4 รองอธิการบดีที่กำกับดูแล
บุคลากรที่จะเข้ารบัการอบรม
เสนอความเห็น 

 รองอธิการบดี  

5 อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
รายชื่อบุคลากรที่จะเข้ารับ 
การอบรมและวงเงินคา่ใช้จ่าย 
 

 อธิการบดี  

6 ส่งมอบค่าใช้จา่ยในการอบรม 
ให้บุคลากรที่จะเข้าอบรม 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

7 ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
ให้กับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติ 
เพื่อเข้ารับการอบรมต่อ
หน่วยงานที่จัดอบรม 
 
 

20 นาท ี เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

เริ่มต้น 

รับหนังสือแจ้งการอบรม 

จากภายนอกสถาบัน 

ส่วนงาน/หน่วยงานคัดเลือก
บุคลากรเข้ารบัการอบรม 

จัดทำบนัทึกขออนุมัต ิ

ค่าใช้จา่ยในการอบรม 

พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

รองอธิการบดีที่กำกับดูแล 

เสนอความเห็น 

ส่งมอบค่าใช้จา่ยในการอบรม 

ให้บุคลากรที่จะเข้าอบรม 

ลงทะเบียนเขา้ร่วมการอบรม 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8  บุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
วันเวลาที่กำหนดในโครงการ
อบรม 
 
 

 บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม 

 

9 รายงานผลการอบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา พร้อมส่ง
เอกสารมายังงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ฯ 

7 วัน 
หลังการ
อบรม 

บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม 

 

10 บันทึกข้อมูลการเข้ารับการ
อบรมในระบบทะเบียนประวัติ
บุคลากร 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

บุคลากรเข้ารบัการอบรม 

ตามวันเวลาที่กำหนด 

รายงานผลการอบรม 

ต่อผู้บังคับบัญชา 

บันทึกข้อมูลการเข้ารบัการอบรม
ในระบบทะเบียนประวตัิ 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 2. การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุม สัมมนา ภายในสถาบนั 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 จัดทำโครงการอบรมสัมมนา
และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การดำเนินโครงการและ
วงเงินค่าใช้จา่ย 

 ส่วนงาน/
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

 

2 พิจารณาอนุมัตโิครงการและ
วงเงินค่าใช้จา่ยตามคำสัง่
มอบอำนาจ 
 

 หัวหน้าส่วนงาน 
รองอธิการบดี 

อธิการบดี 

 

3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ (ถ้ามี) 

1 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

 

4 ส่วนงาน/หน่วยงานเจ้าของ
โครงการหรือคณะกรรมการ
(ถ้ามี) ประชุมวางแผน
ดำเนินการจัดโครงการ/จัดทำ
ตารางการดำเนินงาน 

1 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 
หรือ 

คณะกรรมการฯ 

 

5 ประชาสัมพนัธ์โครงการอบรม
และแจ้งเวียนการเข้าร่วมการ
อบรม 
 

15-30 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

 

6 ส่วนงาน/หน่วยงานแจ้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
 

1 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

7 ดำเนินการสำรองเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

1 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

 

8 ประสานงานการจัดอบรม 
ประชุม สัมมนา (เช่น เชญิ
วิทยากร, อาหาร, สถานที่, 
โสตทัศนปูกรณ์ เป็นตน้) 

2 วัน ส่วนงาน/
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

 

9 ดำเนินการจัดโครงการอบรม
ตามที่ได้รบัอนุมัต ิ

 ส่วนงาน/
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

 

10 ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย
ตามที่จ่ายจริง หากมีเงิน
สำรองจ่ายคงเหลือให้ส่งคืน
พร้อมเอกสารการเบิกเงิน 

7 วัน 
หลังการ
อบรม 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

 

เริ่มต้น 

จัดทำโครงการอบรมสัมมนา 

และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

ประชุมวางแผน 

ดำเนินการจัดโครงการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

ดำเนินการจัดโครงการอบรม 

A 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ประชาสัมพนัธ์โครงการอบรม 

สำรองเงินค่าใช้จา่ย 

ในการจัดโครงการ 

เตรียมการจัดอบรม 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

11  ประเมินผลโครงการ และ
สรุปผลการประเมิน 

7 วัน 
หลังการ
อบรม 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 
 
 
 

 

     

 

A 

ดำเนินการจัดโครงการอบรม 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : งานทะเบียนประวัติบคุลากร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อดำเนินการให้ทะเบียนประวตัิบุคคลากรของบุคลากรสถาบนั
เป็นปัจจบุันและถูกต้องครบถ้วน 

1. ร้อยละของข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรสถาบันถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 100) 
2. ค้นหาทะเบียนประวัติได้ตามที่ร้องขอ 
3. ให้บริการข้อมูลทะเบียนประวัติในเวลาไม่เกิน 1 วัน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของตนเองในทะเบียน
ประวัติผา่นหัวหนา้ส่วนงาน/ 
หัวหน้างาน 

1 ชม. บุคลากร  

2 รับแจ้ง และตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่
ทรัพยากร

มนุษย ์

 

3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 

30 นาท ี หัวหน้างาน 
บริหาร 

ทรัพยากรมนุษย ์
รองอธิการบดี 

 

4 อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
ทะเบียนประวัต ิ
 

 อธิการบดี  

5 บันทึกข้อมูลในระบบ
ทะเบียนประวัติและเก็บ
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง
ในแฟ้มประวัตบิุคลากร 

15 นาท ี เจ้าหน้าที่
ทรัพยากร

มนุษย ์

 

     

 

เริ่มต้น 

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ของตนเองในทะเบียน 

รับแจ้ง และตรวจสอบ 

ความครบถ้วนของเอกสาร 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของเอกสาร 

บันทึกข้อมูล 

ในระบบทะเบียนประวตัิ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : งานนิติกรรมสัญญา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้กระบวนการจัดทำสัญญาสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคบั 
ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของสถาบนั และมีความชดัเจนอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

รูปแบบสญัญาถูกต้องตามรปูแบบของกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของสถาบนั ทำสัญญาไดท้ันภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับแจ้งเร่ืองร่างสัญญาจาก 
ส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และมอบหมายนิติกรรับผิดชอบ 

15 นาท ี หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 
 

 

2 - ในกรณีที่ส่วนงาน/หน่วยงาน
ไม่ได้ร่างสัญญามา นิติกรจะ
ดำเนินการร่างสัญญา 
- ตรวจสอบในส่วนของเนื้อหา 
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 
ตลอดจนจุดด้อยและข้อได้เปรียบ
เสียเปรียบของสัญญา 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างสัญญา 

1 วัน นิติกร 
 

 

3 พิจารณาร่างสัญญา ก่อน
เสนอผู้บริหารพิจารณา
เห็นชอบ 

1 ชม. หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 

 

4 พิจารณาร่างสัญญา  รองอธิการบดี 
อธิการบดี 

 
 

 

5 กรณีสัญญาที่ร่างโดยหน่วยงาน 
นิติกรทำบนัทึกแจ้งหน่วยงาน
เจ้าของสัญญาพร้อมแนบรา่ง
สัญญาที่เสนอมาและส่งร่าง
สัญญาทีผ่่านการพิจารณา
แล้วให้หน่วยงานจดัทำสัญญา
เสนออธิการบดีลงนามและ
มอบให้นิติกรเสนออธิการบดี
ลงนามและมอบให้นิติกร 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

นิติกร  

เริ่มต้น 

รับแจ้งเรื่องร่างสัญญาจาก 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 

นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง
ของร่างสัญญา 

พิจารณาร่างสัญญา 

ก่อนเสนอผู้บริหาร 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

นิติกรร่าง หน่วยงานร่าง 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 กรณีสัญญาที่ร่างโดยนิติกร  
ให้นิติกรจัดทำสัญญาเสนอ
อธิการบดีลงนาม 

6 พิจารณาลงนามในสัญญา 
 
 
 

 อธิการบดี  

7 สแกนสัญญาและจัดเก็บเข้า
ระบบ 

3 นาท ี งานบริหารทั่วไปฯ 
นิติกร 

 
 

 

8 กรณีสัญญาที่ร่างโดย
หน่วยงาน 
นิติกรส่งสัญญาที่ลงนามแล้ว
กลับคืนให้หน่วยงานที่เสนอ 
กรณีสัญญาที่ร่างโดยนิติกร
ดำเนินการจัดเก็บและสง่
สำเนาให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

1 วัน นิติกร  

     

 
 

A 

นิติกรจัดทำสญัญา 

เสนออธิการบดี 

พิจารณา 

สแกนสัญญา 

และจัดเก็บเข้าระบบ 

นิติกรส่งสัญญาที่ลงนามแล้ว
กลับคืนให้หน่วยงานที่เสนอ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : งานร่างกฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของสถาบนั 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

1. เพื่อให้การดำเนินการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
คำสั่งของสถาบันเปน็ไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561  
2. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการบริหารของสถาบันเปน็ไปดว้น
ความเรียบร้อยมีประสิทธผิลและประสทิธิภาพดี 

การออกกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
เชื่อมโยงกับพระราชบัญญตัิสถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา พ.ศ. 
2561 ครบถ้วนตามกรอบเวลาที่กำหนด มีความชัดเจนในการ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนและพันธกิจ  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 เสนอร่างข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศฯ/คำสั่ง 

 ส่วนงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง/ 

คณะกรรมการฯ 

 

2 ตรวจสอบร่างข้อบังคบั/
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง 
และมอบหมายนติิกร
รับผิดชอบ 

30 นาท ี หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 

 

3 ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความเก่ียวข้องกับกฎหมาย 
 
 

1 วัน นิติกร  

4 พิจารณาร่างข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง ก่อน
เสนอผู้บริหารพิจารณา
เห็นชอบ 

1 ชม. หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 

 

5 พิจารณาเห็นชอบรา่ง
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศฯ/
คำสั่ง และสั่งการนำเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง 

 รองอธิการบดี 
อธิการบดี 

 

6 คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง
พิจารณาร่างข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง 
 
 
 

 คณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง 

 

เริ่มต้น 

เสนอร่างข้อบังคับ/ 
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง 

ตรวจสอบร่างข้อบังคบั/
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง 

ตรวจสอบความถูกต้องและ 

ความเก่ียวข้องกับกฎหมาย 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาร่างข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศฯ/คำสั่ง  

ก่อนเสนอผู้บริหาร 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  นำเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
กฎหมายพิจารณาร่าง
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศฯ/
คำสั่งในส่วนของเนื้อหาให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สถาบนัฯ ตลอดจนรูปแบบของ
การร่างกฎหมาย 

 คณะกรรมการ
กฎหมาย 

 

8 - นิติกรปรับแก้ไขในกรณีที่มต ิ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
กฎหมายฯ เห็นควรให้แก้ไข/
ดำเนินการใหม ่
- กรณีไม่แก้ไขนิติกรจัดทำร่าง
เสนออธิการบดี 

   

9 พิจารณาร่างข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง 
 
 

 อธิการบดี  

10 เสนอสภาสถาบัน เพื่อพิจารณา  เลขานุการ 
สภาสถาบัน 

 
 

 

11 จัดพิมพ์ข้อบังคับ/ระเบยีบ/
ประกาศฯ/คำสั่งเพื่อเสนอ 
ลงนาม 
 

1 วัน นิติกร  

12 พิจารณาลงนามในข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง 
ตามอำนาจทางกฎหมาย 
 

 นายกสภาสถาบัน 
หรือ 

อธิการบดี 

 

13 จัดทำบนัทึกพร้อมแนบ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศฯ/
คำสั่งสง่ให้งานบริหารทั่วไป
และสื่อสารองค์กร 

1 วัน หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 

 

14 ประกาศใช้ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศฯ/คำสั่ง 
 
 

 งานบริหารทั่วไป
และสื่อสารองค์กร 

 

     

 

A 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดพิมพ์ข้อบังคับ/ 
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง 

พิจารณา 

นิติกรดำเนินการตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย 

พิจารณา 

ทำบนัทึกพร้อมแนบข้อบังคบั/
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง 

ประกาศใช้ข้อบังคับ/ 
ระเบียบ/ประกาศฯ/คำสั่ง 

สิ้นสุด 

114



ภารกิจ : งานวินัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

1. เพื่อให้มีกระบวนการดำเนินการทางวินัยเป็นมาตรฐาน สอดคล้อง
กับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน 
2. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. การดำเนินการทางวินัยต้องมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ถูกต้อง รัดกุม และอยู่ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
2. การดำเนินการทางวินัยไม่เกิดปัญหาการร้องเรียน 
การโต้แย้ง การอุทธรณ์ในภายหลัง 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ส่วนงาน/ผู้ร้องเรียนทำบันทึก 
แจ้งเรื่องร้องเรียน 
 
 

 หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

2 เสนอความเห็น ผ่านหัวหน้า
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
และนิติการ/ผู้อำนวยการฝา่ย
บริหาร/รองอธิการบดี 

1 ชม. นิติกร  

3 พิจารณาเร่ืองร้องเรียนและ
ความเห็นที่เก่ียวข้อง 
 
 

 อธิการบดี 
 

 

4 นำข้อมูลที่ส่วนงาน/ผู้ 
ร้องเรียน/ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
หารือที่ปรึกษากฎหมายเสนอ
ข้อคิดเห็น 

1 วัน นิติกร  

5 สั่งการให้ดำเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย พร้อม
กำหนดหน้าที ่
ของคณะกรรมการฯ 
- ดำเนินการตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้อง
ตามข้อมูลที่นิติกรเสนอ 
 
 

 อธิการบดี  

เริ่มต้น 

ส่วนงาน/ผู้ร้องเรียนทำบันทึก 

แจ้งเรื่องร้องเรียน 

เสนอความเห็นผ่านส่วนงาน/
หน่วยงาน/ผู้เก่ียวข้อง 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

นำข้อมูลหารือที่ปรึกษากฎหมาย 

เสนอข้อคิดเห็น 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

สอบสวนทางวินัย 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  ดำเนินการตามข้อสั่งการและ
มอบหมายนิติกร 

1 วัน 
 

หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

และนิติการ 
 
 

 

7 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ตามข้อสั่งการ 
 
 

1 วัน นิติกร  

8 พิจารณาลงนาม 
 
 
 

 อธิการบดี  

9 แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้
ทราบ พร้อมลงชื่อรับทราบ
คำสั่ง 

1 วัน นิติกร  

10 นัดหมายการประชุมเพื่อ
กำหนดขั้นตอนการสอบสวน 
 

1 วัน คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

 

11 เชิญผู้เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคำ
หรือแสดงพยานหลักฐานที่
เก่ียวข้อง และบันทึกถ้อยคำ
การสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

 

12 สรุปความเห็นของคณะ
กรรมการฯ เสนอมายังงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติ
การเพื่อรวบรวมผลการ
สอบสวน 

3 วัน คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

 

13 พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม  ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

รองอธิการบดี 

 

14 พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ 
สั่งลงโทษทางวนิัย 
 
 

 อธิการบดี  

15 จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยตาม
ข้อสั่งการ 
 
 
 

1 วัน นิติกร  

A 

ดำเนินการตามข้อสั่งการ 

จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

พิจารณา 

แจ้งให้ผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้ง 

นัดหมายการประชุม 

กำหนดขั้นตอนการสอบสวน 

เชิญผู้เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคำ 

สรุปความเห็นของ
คณะกรรมการ 

พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม 

พิจารณา 

จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัย 

ตามข้อสั่งการ 

A 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  พิจารณาลงนามในคำสั่งลงโทษ
ทางวนิัย 
 
 
 
 

 อธิการบดี  

 จัดทำบนัทึกพร้อมแนบคำสั่ง 
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
สอบสวนทางวินัยทราบ เพื่อ
ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

1 วัน นิติกร  

 บันทึกประวัติการลงโทษทาง
วินัยในระบบทะเบียนประวัติ 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที ่
ทรัพยากรมนุษย ์

 

     

 
 

A 

พิจารณา 

จัดทำบนัทึกให้ผู้บังคบับัญชา
ของผู้ถูกสอบสวนทางวนิัย 

บันทึกประวัติการลงโทษทาง
วินัยในระบบทะเบียนประวัติ 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  



ภารกิจ : การบริหารหลักสูตร (ปริญญาตรี) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลการ
เรียนรู้กับผู้เรียนตามที่กำหนดในหลักสูตร 

1. คะแนนประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสูตร  
  (≥3.51) 
2. การขึ้นทะเบียน TQR (ทุกหลักสูตรที่มีผู้สำเร็จการศึกษา) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - พิจารณาผลลัพธท์ี่วัดคุณภาพ
ของกระบวนการ 
- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
- พิจารณาแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุงการดำเนินงานของ
กระบวนการ 
- วางแผนการดำเนนิงานประจำปี 

มิ.ย. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

2 คณบดีพิจารณาแผนการดำเนินงาน
ประจำป ี
 
 

มิ.ย. คณบด ี  

3 ดำเนินการตามแผนการดำเนนิงาน
ประจำป ี

ก.ค. 
- 

พ.ค. 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรคร้ังที่ 2  เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
ตามแผน 

ต.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

5 สำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจตา่งๆ 
- การมีงานทำของบัณฑิต 
- ความเห็นของนายจา้ง 
- ความเห็นของนักศึกษา 
(3.3,5.4,6.1) 
- ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(4.3,6.1,มคอ.7) 

มี.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

เริ่มต้น 

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คร้ังที่ 1   

พิจารณา 
ปรับแก้ 

เห็นชอบ 

ดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงานประจำป ี

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คร้ังที่ 2   

สำรวจข้อมูล 

จากแบบสำรวจตา่งๆ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คร้ังที่ 3 สรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
 
 

พ.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

7 จัดทำรายงานผลการดำเนนิการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) 

 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

8 ดำเนินการประเมินหลักสูตร โดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

 คณะกรรมการ
ประเมิน
หลักสูตร 

 

     

 
 

A 

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คร้ังที่ 3   

จัดทำ มคอ.7 

ประเมินหลักสูตร 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพฒันาคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

1. เพื่อกำกับให้การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบนั ประสานงานและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

1. ทุกหลักสูตรได้รับการประเมนิตามระยะเวลาที่กำหนด  
(ภายในเดือนมิถุนายน) และสรปุผลการประเมินเสนอต่อ
ผู้บริหารสถาบัน (ภายในเดือนสงิหาคม) และหน่วยงาน 
ต้นสังกัด (ภายในเดือนกันยายน) 

2. ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปี (มากกวา่ร้อยละ 80) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ทำเร่ืองแจ้ง 
1. กำหนดวันประเมินฯ และ
เสนอชื่อ หลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เสนอ
คณะกรรมการประเมินภายใน 
2. กำหนดส่ง SAR ภายใน
เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

ม.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
คณะ 

 

2 รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินภายในทุกหลักสูตร 
เสนอรองอธิการบดีที่กำกับ 
ดูแลด้านวิชาการ 
 

มี.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

3 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมิน
ภายในระดับหลักสูตร 

มี.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

4 อธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 

มี.ค. อธิการบดี  

5 คณะกรรมการประเมินตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

มิ.ย. คณะ 
งานพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
 
 

 

เริ่มต้น 

ทำเรื่องแจ้งหลักสูตร/คณะ เพื่อ
กำหนดวันประเมินฯ และแจ้งชือ่ 

คณะกรรมการประเมิน 

รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการ 

จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ 

คณะกรรมการประเมิน 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ตรวจประเมินหลักสูตร 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  คณะทั้ง 3 คณะ บนัทึก
ข้อมูล SAR และผลประเมิน
เข้าระบบ และงานประกนั
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูล 

ส.ค. คณะ 
งานพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

 

7 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set:CDS) 

ม.ค. 
- 

ส.ค. 

งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

8 สรุปผลการดำเนนิงานและ
ทำแผนการดำเนนิงาน 
ของปีต่อไปตามระบบ 
EdPEx 

ก.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

9 บันทึกข้อมูลพื้นฐาน CDS 
เข้าระบบ CHE QA Online 
 

ส.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

10 เสนอการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้งระดบัหลักสูตร  
และระดับสถาบนั พร้อม
แผนการดำเนนิงานต่อ 
กรรมบริหารบริหาร และ 
สภาสถาบัน 

ส.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

11 คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัและ/หรือสภา
สถาบนัพิจารณา 

ส.ค. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

12 บันทึกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบั
สถาบนัเข้าระบบ CHE QA 
Online 

ก.ย. งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

13 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เข้า
ฐานข้อมูลของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ก.ย. 
- 

ต.ค. 

งานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 

     

 

A 

ส่ง SAR และผลการประเมิน 

เขา้ระบบ CHE QA Online 

รวบรวมข้อมูล CDS 

สรุปผลการดำเนนิงานและทำ
แผนการดำเนนิงาน 

ของปีต่อไป 

บันทึกข้อมูลพื้นฐาน CDS เขา้
ระบบ CHE QA 

เสนอการดำเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

บันทึกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัสถาบัน 

จัดเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูลของ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ปริญญาตรี) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อจัดทำหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจบุนั 
ให้มีความทันสมัยภายในกำหนดเวลาที่จะใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

เวลาที่จัดทำหลักสูตรเสร็จและผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน   
(ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ก่อนปีการศึกษาที่จะใช้หลักสูตร) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

      

1 รวบรวมข้อมูล ดังนี ้
- ความต้องการของตลาดงาน 
- การวิเคราะห์ มคอ.7 
- หลักสูตรของสถาบันมชีื่อ 
- ความเห็นของสถานประกอบการ 
- ความเห็นของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษา 

ต.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

2 กำหนด/ปรับปรุงวัตถุประสงค์และ
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ต.ค. คณบดี/
ผู้อำนวยการ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

3 - ออกแบบ/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ 
  และจัดทำ Curriculum  Mapping 
- จัดทำแผนการศึกษา 
- วางแผนการประเมินและ 
  การทวนสอบผลการเรียนรู ้

ต.ค.  
-  

พ.ย. 

คณบดี/
ผู้อำนวยการ 

อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

4 จัดทำร่างหลักสูตร เพื่อเสนอ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ธ.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
ร่างหลักสูตร 

ธ.ค. 
- 

ม.ค. 
 
 
 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูล 

กำหนด/ปรับปรุงวัตถุประสงค์
และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ออกแบบ/ปรับปรุงรายวิชาและ
จัดทำ Curriculum  Mapping 

จัดทำร่างหลักสูตร 

พิจารณา 
ปรับแก ้

เห็นชอบ 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

6  สภาวิชาการพิจารณาร่างหลักสตูร 
 
 
 
 
 

ก.พ. สภาวิชาการ  

7 สภาสถาบันพจิารณาอนุมัติร่าง
หลักสูตร 
 
 
 

 สภาสถาบัน  

8 จัดทำเล่มสมบูรณ์และป้อนข้อมูล 
เข้าระบบของ สป.อว.   

ก่อน พ.ค. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

     

 
 

A B 

พิจารณา 
ปรับแก ้

เห็นชอบ 

พิจารณา 
ปรับแก ้

เห็นชอบ 

จัดทำเล่มสมบูรณ์และ 

ป้อนข้อมูลเข้าระบบของ สป.อว. 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การพัฒนาการเรียนการสอน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะและโรงเรียน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ การคิดและการวิเคราะห์ของผู้เรียน 

ร้อยละของครู/ อาจารย์ที่ได้ระดับคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนระดับที่ 2 ขึ้นไปตามกรอบ PSF 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 คณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน 
(รองอธิการบดีที่กำกับดูแล
ด้านวชิาการ, ทีป่รึกษา, 
คณบดี/ผู้อำนวยการ และ 
เพื่อนครู/อาจารย์) เยี่ยมชม
ชั้นเรียน 

 คณะกรรมการ
เยี่ยมชั้นเรียน  

 

2 ประชุมคณะกรรมการเยี่ยม
ชั้นเรียนเพื่อสรุปความเห็น 
 

 คณะกรรมการ
เยี่ยมชั้นเรียน 

 

3 คณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน
ให้ความเห็นแก่อาจารย์
ผู้สอน 

 คณะกรรมการ
เยี่ยมชั้นเรียน 

 

4 พิจารณาการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  

 คณะกรรมการ
เยี่ยมชั้นเรียน 

 

หากต้องปรับปรุง คณบดี/
ผู้อำนวยการกำกบัดูแลให้มี
การปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 

 คณบด ี
ผู้อำนวยการ 

 

5 อาจารย์ผู้สอนเขียนรายงาน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
PSF 

 อาจารย์ผู้สอน  

6 พิจารณาระดบัการสอนโดย
คณะกรรมการประเมินระดับ
การสอน (รองอธิการบดีที่
กำกับดูแลด้านวชิาการ, ที่
ปรึกษา, คณบดี/ผู้อำนวยการ 
และผู้ทรงคุณวฒุิ) 

 คณะกรรมการ
ประเมินระดับ

การสอน 

 

     

หมายเหตุ : ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอน : 1. สังเกตการสอน  2. ประมวลผล/ประเมินผลการสอน  3. อบรมเพื่อพัฒนา 

เริ่มต้น 

คณะกรรมการเยี่ยมชมชั้นเรียน 

คณะกรรมการ 

ประชุมสรปุความเห็น 

คณะกรรมการ 

ให้ความเห็นแก่อาจารย์ผู้สอน 

พิจารณา 
ปรับปรุง 

ไม่ปรับปรุง คณบดี/
ผู้อำนวยการ 
กำกับดูแล 

อาจารย์ผู้สอนเขียนรายงาน 

พิจารณา 

ผ่านระดับ 1 

ผ่านระดับ 2 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหวา่งสถานศกึษา และสถานประกอบการภายในประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนจติรลดาวชิาชีพ/การพัฒนาคุณภาพการเรียน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษาระบบ
ทวิภาคี (ค่าประเมินไมต่่ำวา่ 4.00) 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 สำรวจความพร้อม พ.ย.-ธ.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับสถานประกอบการ 

เม.ย.-พ.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

3 วางแผนการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ 

ม.ค.-พ.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

4 ประชาสัมพนัธ์และแนะแนว
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

พ.ย.-ธ.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

5 คัดเลือกผู้เข้าเรียนและทำสัญญา
การฝึกอาชีพ 

ก.พ.-มี.ค. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

6 ทำสัญญาการฝึกอาชีพ มี.ค.-เม.ย. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

7 ปฐมนิเทศผู้เรียนและการประชมุ
ผู้ปกครอง 

มี.ค.-เม.ย. ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

สำรวจความพร้อม 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 

วางแผนการจัดการศึกษา 

ประชาสัมพนัธ ์

และแนะแนวการศึกษา 

คัดเลือกผู้เข้าเรียน 

ทำสัญญาการฝึกอาชีพ 

ปฐมนิเทศผู้เรียน 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8  จัดการเรียนการสอนและการฝกึ
อาชีพ 
 
 
 
 

1-1.5 ปี ครูสาขา 
ครูทวิภาคี 

 

 

9 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
และการฝึกอาชีพ โดยมีการ
ติดตามการนิเทศทุกเดือน 
ระหว่างนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 

 ครูสาขา 
ครูนิเทศ/ครูฝึก 

ครูทวิภาคี 

 

10 วัดผลและประเมินผลรายวิชา
และการฝึกอาชีพ ทุกสิ้นภาค
เรียน 

4 เดือน 
ต่อครั้ง 

ครูสาขา 
ครูนิเทศ/ครูฝึก 

ครูทวิภาคี 
 
 

 

11 การสำเร็จการศึกษา มี.ค. ครูสาขา 
 
 
 

 

12 ติดตามผูส้ำเร็จการศึกษา มี.ค.-เม.ย. ครูทวิภาคี 
 
 
 

 

13 สรุปผลการดำเนนิงานและ
รายงานประจำป ี
 
 

เม.ย. ครูทวิภาคี  

     

   
 
 
 

จัดการเรียนการสอน 

นิเทศการจัดการเรียนการสอน 

วัดผลและประเมินผลรายวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

ติดตามผูส้ำเร็จการศึกษา 

สิ้นสุด 

A 

สรุปผลการดำเนนิงาน 
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ภารกิจ : แผนงานการรับสมัครนักศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะและโรงเรียน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้ได้แผนการรับนักศึกษาทีท่ำให้สามารถรับนักศึกษาใหม่ 
ได้ตามจำนวนที่กำหนดในหลักสูตร และภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. ระยะเวลาที่จัดทำแผนเสร็จสิน้ (ภายในเดือนมกราคม) 
2. จำนวนนักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเรียน (≥50) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ประชุมอาจารย์ในคณะฯ เพื่อ
กำหนด 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
2. จำนวนการรับนักศึกษา
ประเภทต่างๆ ได้แก ่
 - โควต้า/โรงเรียน/พื้นที่ 
   บุตรหลานขา้ราชบริพารและ 
   โควต้าภูมิภาค  
 - TCAS  
 - ผู้มีความสามารถทางวิชาการ 
 - ผู้มีความพิการ 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
4. ช่วงเวลาการรับสมัครตาม
กระทรวง อว. กำหนดและรับตรง 

ม.ค. งานวชิาการคณะ 
งานทะเบียนฯ 

 

2 พิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 

ม.ค. งานวชิาการคณะ  

3  หลังการประชุม 3 วนั 
- บันทึกข้อความเสนอรอง
อธิการบดีที่กำกับดูแลด้าน
วิชาการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

หลังการ
ประชุม 
3 วัน 

คณบด ี  

4  - เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัเทคโนโลยี
จิตรลดาเพื่อพิจารณา/รับทราบ 

 คณบด ี
รองอธิการบดี 
ดา้นวิชาการ 

งานบริหารทั่วไปฯ 
งานทะเบียนฯ 

 

     

 

เริ่มต้น 

ประชุมวางแผนรับนักศึกษา 

ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจ้ง กบส. 

สิ้นสุด 

127



ภารกิจ : การส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพฒันาคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับ 
ความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงาน  (≥4.00) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 สำรวจจำนวนนักศึกษา 
ที่จะต้องไปฝึกปฏบิัติงาน  
 

ภาคเรียนที่ 1 
(เดือน ม.ค.) 
ภาคเรียนที่ 2 
(เดือน พ.ค.) 
ภาคฤดูร้อน 
(เดือน ก.ย.) 

คณะ  

2 ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อขอ
ข้อมูลความต้องการในการรับ
นักศึกษาไปฝึกปฏบิัติงาน 

ภาคเรียนที่ 1 
(เดือน ก.พ.) 
ภาคเรียนที่ 2 
(เดือน มิ.ย.) 
ภาคฤดูร้อน 
(เดือน ก.ค.) 

งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

3 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์สถาน
ประกอบการ 

1-2 สัปดาห์ คณะ 
งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

4 นักศึกษายื่นใบสมัคร  
(สก.S-02) 

1 สัปดาห์ งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

5 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
และแนบใบสมัครส่งให้ 
สถานประกอบการพิจารณา 

1-2 สัปดาห์ งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

6 สถานประกอบการพิจารณา 
ใบสมัคร 

1-2 เดือน งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

สำรวจจำนวนนักศึกษา 

ที่ต้องฝึกปฏิบัตงิาน 

ขอข้อมูลความต้องการ 

รับนักศึกษาไปฝึกปฏบิัติงาน 

ประชาสัมพนัธ ์

สถานประกอบการ 

นักศึกษายื่นใบสมัคร 

ส่งใบสมัครให้ 

สถานประกอบการพิจารณา 

พิจารณา 
ไม่ตอบรับ 

ตอบรับ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  ทำหนังสือสง่ตัวนักศึกษา 1 เดือน งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

 

8 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษา 

1-2 คร้ัง 
ต่อภาคเรียน 

คณะ 
งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

9 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน
นักศึกษาไปฝึกปฏบิัติงาน 

ก่อนนักศึกษา
ไปฝึก

ปฏิบัติงาน 
1-2 สัปดาห์ 

คณะ 
งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

9 นักศึกษารายงานตัวและ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

วันแรกของ
การไปฝึก
ปฏิบัติงาน 

คณะ  

10 นิเทศงานนักศึกษา อย่างน้อย  
1 คร้ัง ระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่  
2-15 

ของการไปฝึก
ปฏิบัติงาน 

คณะ  

11 สถานประกอบการประเมินผล          
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

สิ้นสุดการไป
ฝึกปฏิบัติงาน 

คณะ  

12 นักศึกษากลับจากฝึกปฏบิัติงาน
และนำเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ 16 คณะ 
งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

13 สำรวจความพงึพอใจของ
นักศึกษาต่อการไปฝึกงาน ณ 
สถานประกอบการในวันที่
นักศึกษามานำเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที่ 16 งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

14 รายงานผลการดำเนนิงานการ
ส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ  
สถานประกอบการต่อรอง
อธิการบดีที่กำกับดูแล 

1-2 เดือน 
หลังการฝึก
ปฏิบัติงาน
เสร็จสิ้น 

งานพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

     

 

A 

ทำหนังสือสง่ตัวนักศึกษา 

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 

นิเทศงานนักศึกษา 

นักศึกษารายงานตัว 

ณ สถานประกอบการ 

สถานประกอบการประเมินผล          
การฝึกปฏิบัติงาน 

นักศึกษานำเสนอ 

ผลการฝึกปฏบิัติงาน 

สำรวจความพงึพอใจของ
นักศึกษาต่อการไปฝึกงาน 

รายงานผลการดำเนนิงาน 

การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ 

(รวมถึงศูนย์บริการวิชาการ) 

  



ภารกิจ : งานสนบัสนุนทุนวิจัยภายในสถาบัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวจิัย บริการวิชาการ และวิรชักิจ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เป็นหน่วยสนับสนนุทุนวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัย ให้แก่
อาจารย์ (ด้วยการจัดทำแบบฟอร์มและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
ขอทุน การตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารโครงการวิจัย 
ประสานงานการประชุม ประสานการทำสัญญารบัทุน ตดิตาม
ความก้าวหน้า และการเบิกจา่ยเงินทุนวิจัยให้อาจารย์) 

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยได้รับการพิจารณาใน 30 วัน (หรือภายใน 
45 วัน กรณีที ่ต้องได้ร ับการประเมินความเหมาะสมของ
โครงการก่อน) 

2. โครงการวิจัยที่ขอรับทุน ได้รบัการติดตามการดำเนนิงาน และ
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดเวลาจนสิ้นสุดโครงการ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับข้อเสนอโครงการวิจัย 
(แบบวิจัย01) และ
ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

แบบฟอร์มและ
รายละเอียด
ตามประกาศ
หลักเกณฑ์การ
ให้ทุนวิจัย 

พิจารณาข้อเสนอโครงการ 1 วัน หัวหน้า
งานวิจยั 

2 พิจารณาผูป้ระเมินความ
เหมาะสมของโครงการ 

1 วัน หัวหน้า
งานวิจยั 

กรณีเกิน
100,000 บาท 
ต้องจัดให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินความ
เหมาะสมของ
โครงการก่อน
เสนอ คกก 
วิจัย 

ประสานงานและส่ง
โครงการพร้อมแบบประเมิน 
(แบบวิจัย07) ให้ผู้ประเมิน
ความเหมาะสมของ
โครงการ และติดตามผล
การประเมิน 

1 วัน เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

3 พิจารณาวนัประชุม/วาระ
การประชุม/รายงานการ
ประชุม / ลงนามในหนงัสือ
เชิญ 

7 วัน หัวหน้า
งานวิจยั 

 

4 ร่างรายงานการประชุม/ทำ
หนังสือเชิญประชุม/เตรียม
เอกสารประกอบการ
ประชุม/เตรียมห้องประชุม 
 
 
 
 

7 วัน เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

 

เริ่มต้น 

รับข้อเสนอโครงการวิจัย 

ส่งผู้ประเมินโครงการ 

A 

กำหนดวันประชุม 

เตรียมการประชุม 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  เสนอคณะกรรมการวิจัย
พิจารณาให้ทุน 
- สรุปมติที่ประชุม  
- กรณีไม่อนุมัติ : ส่งมติที่
ประชุมให้ผู้วิจัยแก้ไข
โครงการ 

1 วัน หัวหน้า
งานวิจยั 
เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

แก้ไขแล้ว อาจ
ส่ง 
- เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ทุนได้เลย 
- เสนอเข้าที่
ประชุม คกก 
วิจัยอีกครั้ง (ตาม
มติ 
ที่ประชุม) 

6 - ประสานงานเพื่อทำสัญญา
รับทุน (แบบวิจัย03) 
- เสนอขอเบิกจ่ายทุนวิจัย
งวดที่ 1 (แบบวิจัย10) 
- เสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
โครงการวิจัย 

 เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 
หัวหน้า
งานวิจยั  

(ให้ข้อคิดเห็น/
ลงนามในแบบ

เสนอ) 

ประสานงาน
ระหว่างผู้วิจัย
และอธิการบดี 
เพื่อทำสัญญา
รับทุนวิจัย 

7 ตรวจสอบรายงานความ 
ก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
(แบบวิจัย04)  

1 วัน เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 
หัวหน้า
งานวิจยั  

(ให้ข้อคิดเห็น/
ลงนามในแบบ

เสนอ) 

 

เสนอขอเบิกจ่ายเงินทุนวิจยั 
งวดที่ 2 (แบบวิจัย10) 

7 วัน 

8 ตรวจสอบรายงานสรุปผล
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(แบบวิจัย05) 
 

1 วัน หัวหน้า
งานวิจยั 

 

9 พิจารณาวนัประชุม/วาระการ
ประชุม/รายงานการประชุม/ 
ลงนามหนังสือเชิญ 
 

7 วัน หัวหน้า
งานวิจยั 

 

10 ร่างรายงานการประชุม/ 
ทำหนังสือเชิญประชุม/ 
เตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม/เตรียมห้องประชุม 
 
 
 
 

7 วัน เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

 

พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 
แก้ไข 

A 

ประสานงานเพื่อทำสัญญา 

รับทุนวิจัยงวดที่ 1 

เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
ทนุวิจยังวดที่ 2 

รับรายงานสรุปผล 

โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

กำหนดวันประชุม 

เตรียมการประชุม 

B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

11  เสนอคณะกรรมการวิจัย
พิจารณา 
- สรุปมติที่ประชุม  
- กรณีไม่อนุมัติ : ส่งมติที่
ประชุมให้ผู้วิจัยแก้ไขโครงการ 

1 วัน หัวหน้า
งานวิจยั 
เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

 
 
 
 
 

 

12 เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย 
ทุนวิจัยงวดที่ 3 (แบบวิจัย10) 

7 วัน เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

แก้ไขแล้วอาจส่ง 
- เสนออนุมัติปิด
โครงการ 
- เสนอเข้าที่
ประชุม คกก.
วิจัยอีกครั้ง (ตาม
มติที่ประชุม) 

13 จัดเก็บรายงานสรุปโครงการ 
วิจัยฉบับสมบูรณ์ที่งานวิจัยฯ 
1 เล่ม และในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล ์

 เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

 

     

 
 

B 

พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย 

ทุนวิจัยงวดที่ 3 

แก้ไข 

จัดเก็บรายงาน 

การวิจัยฉบับสมบูรณ ์

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : งานสนบัสนุนทุนวิจัยภายนอกสถาบนั 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวจิัย บริการวิชาการ และวิรชักิจ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

ประชาสัมพนัธ์การให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกประสานงาน
การขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทนุภายนอก ตรวจสอบและบริหาร
จัดการโครงการวิจัยที่อาจารย์ของสถาบัน ได้รับทุนจากแหล่งทนุ
ภายนอกผ่านระบบ NRIIS 

1. ประชาสัมพันธ์ทนุวิจัยภายนอกได้ทันกำหนดเวลาที่แหล่งทนุ
เปิดรับ 
2. ติดตามการดำเนนิการโครงการวิจัยที่ได้รบัจากแหล่งทนุ
ภายนอกให้เป็นไปตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับหนังสือประชาสัมพันธ์
การให้ทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

 

2 จัดทำสรปุข้อมูลทุนวิจัย 
และทำหนงัสือเวียนแจ้ง
อาจารย์ในสถาบัน 

1 วัน เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

หัวหน้างานวิจัย 

 

3 รับข้อเสนอโครงการและ
ตรวจสอบเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑ์ของแหล่งทุน 

 เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

หัวหน้างานวิจัย 

กรณีเป็น
แหล่งทุน 
ในระบบ ววน  
จะเสนอ
โครงการ
และรับรอง
ผ่านระบบ 
NRIIS 

4 ตรวจสอบความถูกต้องของ
การจัดทำข้อเสนอโครงการ 
และรับรองข้อเสนอโครงการ 

7 วัน เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

หัวหน้างานวิจัย 

5 ติดตามการประกาศผลการ
ให้ทุนของแหล่งทุนวิจัย 
 

 เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

 

6 กรณีโครงการได้รับอนุมัติ 
ประสานงานนัดหมายการทำ
สัญญากับแหล่งทุน 

1 วัน เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

 

7 รายงานอธิการบดี ผา่นรอง
อธิการบดีที่กำกับดูแลทราบ 
 
 
 

 หัวหน้างานวิจัย  

เริ่มต้น 

รับเอกสาร 

จากแหล่งทุนภายนอก 

สรุปข้อมูลทุนวิจัย 

และแจ้งอาจารย์ในสถาบนั 

รับข้อเสนอโครงการวิจัย 

รับรองข้อเสนอโครงการ 

ติดตามผลการให้ทุน 

ประสานงานการทำสัญญา 

กับแหล่งทุนภายนอก 

รายงานอธิการบดีทราบ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8  ตรวจสอบขั้นตอนและ
ติดตามการเบิกจ่ายเงนิทนุ
วิจัย 
 
 

 เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

 

9 ติดตามสรุปโครงการวิจัย 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
แหล่งทุน และสำเนารายงาน
สรุปโครงการและจัดเก็บ
ข้อมูลของโครงการ 

 เจ้าหน้าที่
งานวิจยั 

 

     

 
 

A 

ติดตามการเบิกจ่ายเงนิทนุวิจัย 

สรุปโครงการและจัดเก็บ 

ข้อมูลของโครงการ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : งานฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวชิาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวจิัย บริการวิชาการ และวิรชักิจ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เป็นหน่วยสง่เสริม/สนบัสนุน และดำเนนิการเร่ืองการขอกำหนด
ตำแหน่ง/เทียบตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบนั (โดย
รับและตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ และทำหนา้ที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหนง่ทางวชิาการ และประสานงาน
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจนสิ้นสุดกระบวนการ) 

1. เสนอเอกสารแก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและ
ติดตามให้ได้รับผลการประเมนิกลับมาภายใน 60 วัน 
2.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวชิาการภายใน  
30 วันหลังจากได้รบัเร่ืองจากผู้เสนอหรือจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับหนังสือเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการและ
ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องต้น 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย 
: รับเรื่อง 

หัวหน้างานวิจัย : 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

คุณสมบัติ
เบื้องต้น : 
คุณวุฒิและ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

2 ประสานงานคณะ/ส่วนงาน
เพื่อเสนอรายชื่อ
อนุกรรมการประเมินผลการ
สอนในชัน้ต้น 

2 วัน จนท. งานวิจัย : 
ประสานงาน/

ร่าง/พิมพ์คำสั่ง/
วิเคราะห์ 

หัวหน้างานวิจัย :
ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

 

เสนอคำสั่งแต่งตัง้อนุกรรมการ 3 วัน 

รวบรวม/วเิคราะหผ์ลการ
ประเมนิ 

1 วัน 

3 รับแบบการขอกำหนด
ตำแหน่งพร้อมเอกสาร
ประกอบและตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร
ตาม Check list 
- กรณีเอกสารครบถ้วน  
  ลงวันที่รบัเร่ืองให้ชัดเจน 
- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน  
  ทำบนัทึกข้อความแจ้งผู้ขอ 
  และลงรับเรื่องในวนัที ่
  เสนอเอกสารครบถ้วน 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย
หัวหน้างานวิจัย 

จะถือเอา
วันที่ฝา่ย
เลขานุการ
รับเรื่อง 
เป็นวันที่
สภา
สถาบนัรับ
เร่ืองและ
เป็นวันที่
ได้รับการ
กำหนด
ตำแหน่ง 

เริ่มต้น 

รับหนังสือเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เสนอรายชื่ออนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนในชั้นตน้ 

แจ้งผู้ขอ 

ตรวจสอบ 
ไม่ครบ 

ครบ 

ลงวันที่รบัเรื่อง 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4  ประสานงานขอวันประชุม 2 วัน หัวหน้างานวิจัย 
รองอธิการบดีที่
ดูแลด้านวิชาการ 

(เลขานุการ) 
เจ้าหน้าที่งานวจิัย 

 

ส่งหนังสือเชิญพร้อมรายงาน
การประชุมคร้ังทีผ่่านมาและ
เอกสารประกอบการประชุม 

1 วัน 

ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุม/จอง
ห้องประชุม/อุปกรณ์/
อาหารว่าง 

1 วัน 

เตรียมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา
คัดเลือกเป็นผู้ประเมินผล
งานทางวชิาการ 

1 วัน 

5 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการตามวาระ 

1 วัน รองอธิการบดีที่
ดูแลด้านวิชาการ 

(เลขานุการ) 
หัวหน้างานวิจัย 

(ผู้ช่วยเลขานุการ) 
เจ้าหน้าที่งานวจิัย 

 

รับมอบหมายรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ชื่อ ต่อ 1 ผู้ขอ 
เพื่อทาบทามเปน็ผูป้ระเมิน 3 
ชื่อ 

 

6 ทาบทามผูท้รงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
กำหนดเรียงตามลำดับจนได้
ผู้ตอบรับจำนวน 3 ราย 

3 วัน หัวหน้างานวิจัย  

จัดทำคำสัง่แตง่ตัง้ผูท้รงคณุวุฒิ
เพื่อประเมินผลงานทาง 
วิชาการเสนออธิการบดีลงนาม 

3 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย  

7 เตรียมเอกสารขอกำหนด
ตำแหน่ง/ผลงานทางวชิาการ/
แบบประเมนิ/คำสั่งแต่งตั้งเป็น 
ผู้ประเมิน/ในตอบรับเปน็ 
ผู้ประเมิน/ใบลงนามรับเงนิ
ค่าตอบแทน 

2 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย 
: เตรียมเอกสาร/
จดหมายเชิญ/

จัดส่ง 
หัวหน้างานวิจัย : 

ตรวจสอบ/ลง
นาม 

 
 

 

 

เชิญประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวชิาการ 

จัดประชุมพจิารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ คร้ังที่ 1 

ทาบทามผูท้รงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

ส่งเอกสารให้ผู้ประเมินผลงาน
ทางวชิาการ 

B 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8  ติดตาม/รวบรวมผลการ
ประเมินจากผูท้รงคุณวุฒทิั้ง 3 
ราย / เบิกจ่ายและโอนเงนิ
ค่าตอบแทนผู้ประเมินผลและ 
จัดทำสรปุผลการประเมิน 
 

60 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย 
หัวหน้างานวิจัย 

 

9 กรณีผลการประเมินเปน็เอกฉันท์ 
เสนอเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย 
หัวหน้างานวิจัย 

 

กรณีผลการประเมินไม่เป็น 
เอกฉันท์ ให้ประสานงานการ
จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการจน
ได้มติที่ประชุม 

2 วัน 

10 ประสานงานขอวันประชุม 2 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย
หัวหน้างานวิจัย 
รองอธิการบดีที่
ดูแลด้านวิชาการ 

(เลขานุการ)  

 

ส่งหนังสือเชิญพร้อมรายงาน
และเอกสารประกอบการ
ประชุม 

1 วัน 

ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุม/ 
จองห้องประชุม/อุปกรณ์/
อาหารว่าง 

1 วัน 

11 เสนอมติทีป่ระชมุคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวชิาการ 
เข้าที่ประชุมสภาวชิาการ เพื่อ
ขอความคิดเห็น/ตามกำหนด 
การประชุมสภาวิชาการ 

 หัวหน้างานวิจัย 
รองอธิการบดีที่
ดูแลด้านวิชาการ 

(เลขานุการ) 

 

12 เสนอมติทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
พิจารณาตำแหน่งทางวชิาการ 
และความคิดเห็นของสภา
วิชาการ เข้าทีป่ระชุมสภา
สถาบนั เพื่อขออนุมัติ/ 
ไม่อนุมัติการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ /  
ตามกำหนดการประชุม 
 
 

 หัวหน้างานวิจัย 
รองอธิการบดีที่
ดูแลด้านวิชาการ 

(เลขานุการ) 

 

B 

รวบรวมผลการประเมิน 

จากผู้ทรงคุณวฒุ ิ

พิจารณา 
ไม่เอกฉันท์ 

เอกฉันท ์

จัดประชุม 

คณะกรรมการ 

จัดประชุมพจิารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ คร้ังที่ 2 

เสนอสภาวิชาการ 

เพื่อขอความคิดเห็น 

พิจารณา 

C 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

13  จัดทำบนัทึกข้อความแจ้งผล
การพิจารณาแก่คณบด/ี 
หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้างาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์และ 
นิติการ 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย 
: ร่าง/พิมพ ์

หัวหน้างานวิจัย : 
ลงนามในบนัทึก

ข้อความ 

 

14 จัดทำคำสั่งเสนออธิการบด ี
เพื่อลงนามแต่งตัง้ผู้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการตามมติ
สภาสถาบัน 

3 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย 
: ร่าง/พิมพ ์

หัวหน้างานวิจัย : 
ตรวจสอบ/เสนอ
อธิการบดีผ่าน
รองอธิการบดี 

 

15 บันทึกข้อมูลผูไ้ด้รับการ
กำหนดตำแหน่งทางวชิาการ
แห่งชาติและอัปโหลดเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 

7 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย  

     

 

C 

แจ้งผลการพิจารณาแก่คณบดี/
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวิชำฯ 

เสนอคำสั่งแต่งตัง้ผู้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

บันทึกข้อมูลในระบบทำเนียบ 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : งานฝ่ายเลขานุการการประชุมสภาวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวจิัย บริการวิชาการ และวิรชักิจ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

ประสานงานการจัดประชุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

กรรมการสภาวิชาการได้รับจดหมายเชิญประชุมพร้อมวาระและ
เอกสารประกอบการประชุมอยา่งน้อย 3 วันก่อนวนัประชุม 
-สรุปรายงานการประชุมภายใน 7 วัน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ขอกำหนดวันประชุมจากที่
ประชุมคร้ังที่แลว้ และ 
ประสานขอวันประชุมจาก
ประธานและกรรมการ 
เมื่อมีวาระต้องพิจารณา 

3 วัน เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

จัดประชุม 1-2 
สัปดาห์ก่อน
การประชุม
สภาสถาบัน  

2 รวมรวมวาระการประชุม
จากงานที่เก่ียวข้อง (งาน
หลักสูตร, งานประกัน
คุณภาพ, งานวิจัยฯ 
(ตำแหน่งวชิาการ), งาน
แผน) และรวบรวมจาก 
ที่ประชุม กบส., วิชาการ
วิชาชีพ 

3 วัน เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3 จัดพิมพ์หนังสือเชิญ
ประชุมและใบตอบรับ 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานวจิัย 
: พิมพ์/ส่ง 
เลขานุการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ : 
ร่าง 

ส่งเอกสาร
ทั้งหมดภายใน 
10 วันก่อน
การประชุม 

จัดทำวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบ 

10 วัน
ก่อนวัน
ประชุม 

จัดทำรายงานการประชุม
คร้ังที่ผ่านมาและเสนอให้
กรรมการแก้ไข 

7 วันหลัง
การ

ประชุม 
4 จองห้องประชุม/อุปกรณ์

ห้องประชุม และอาหาร
ว่าง 
รวมทั้งทำเร่ืองขอเบิกจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุม 
 

7 วันก่อน
วันประชุม 

เจ้าหน้าที่งานวจิัย  

เริ่มต้น 

ขอกำหนดวันประชุม 

สภาวิชาการ 

รวมรวมวาระการประชุม 

ส่งหนังสือเชิญประชุม 

เตรียมการประชุมสภาวิชาการ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 
- บันทึกเทป/จดบนัทึกการ
ประชุม 
- รวบรวมใบลงชื่อเข้า
ประชุม 
- รวบรวมใบสำคัญรบัเงิน 
ค่าเบี้ยประชุม 

 เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่งานวจิัย 

 

     

 
หมายเหตุ : เลขานุการสภาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย ์ผาสุข รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
 เจ้าหน้าที่ผูป้ระสานงาน นายวิเศษ สทิธิพงษ ์ เจ้าหนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป (บรหิารจัดการงานวิจยั) 

 
 
 

ดำเนินการประชุม 

สิ้นสุด 

A 
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ภารกิจ : ประสานงานการขออนุมัติการเดินทางและการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนนุโครงการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของ 
           ผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากร และนักศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวจิัย บริการวิชาการ และวิรชักิจ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

ดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร/คณาจารย์/
นักศึกษา ให้สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตา่งประเทศได้ตาม
กำหนดเวลาและถูกต้องตามระเบียบสถาบนั 

1. ระยะเวลานบัจากทีผู่้ขอเดินทางเสนอเร่ือง จนดำเนินการ 
   เสร็จสิ้น (ไม่เกิน 20 วันทำการก่อนวันเดินทางไป และไม่เกิน  
   10 วันทำการหลังวนัเดินทางกลับ) 
2. จำนวนคร้ังที่มีการตรวจสอบ และพบวา่การเบิกจ่ายไม่เปน็ไป 
   ตามระเบียบ (เท่ากับ 0) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 พิจารณา/ประสานงานตาม
รายละเอียดของคณะ
เดินทางตามหนังสือแจ้งหรือ
ตามคำสัง่ผู้บริหาร 

3 วัน หัวหน้างาน : 
พิจารณาสัง่การ 
นักวิเทศสัมพันธ์ 

: จัดทำ
รายละเอียด
เบื้องต้น 

 

2 จัดทำบนัทึกขออนุมัติบุคลากร
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ 

1 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบและ 

ลงนาม 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
:จัดทำเอกสาร 

 

3 เสนอบันทึกข้อความผา่นรอง
อธิการบดี เพื่อเห็นชอบ และ
อธิการบดี เพื่ออนุมัติ และ
ติดตามผลการอนุมัต ิ

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

4 ขอเอกสารสำคัญจากผู้ได้รับ
อนุมัติให้เดินทาง เช่น หนังสือ
เดินทาง บัตรประชาชน และ
ข้อมูลจำเป็นอ่ืนๆ 
 
 
 
 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

เริ่มต้น 

ประสานงาน 

ตามรายละเอียดของคณะ 

ขออนุมัติบุคลากรเดินทางไป
ปฏิบัติงานตา่งประเทศ 

พิจารณา 

ขอเอกสารสำคัญ 

จากผู้ได้รบัอนุมัติให้เดินทาง 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  ประสานงาน  นักวิเทศสัมพันธ ์  

- การจองซื้อตั๋วเคร่ืองบิน 3 วัน 

- การขอวีซ่า (ระยะเวลา
แล้วแต่ประเทศที่หมาย) 

7-14 วัน 

- การซื้อประกันการเดินทาง
ต่างประเทศ 

3 วัน 

- สำรองห้องพักต่างประเทศ 3-7 วัน 

- การเดินทางภายในประเทศ 
ที่หมาย 

3-7 วัน 

6 จัดทำบนัทึกขออนุมัติหลักการ
และวงเงิน 

1 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบและ 

ลงนาม 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
: จัดทำเอกสาร 

 

กรอกรายละเอียดลงในระบบ 
Vision Net และพิมพ์ใบ 
สำรองจ่ายเงนิ เพื่อแนบกับ
บันทึกข้อความ 

1 วัน 

7 เสนอบันทึกข้อความและใบขอ
ยืมเงิน ผ่านรองฯ เพื่อ
เห็นชอบ และติดตามผลการ
เห็นชอบ 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์ ตามคำสัง่
มอบอำนาจ
จาก
อธิการบดี 

เสนอบันทึกข้อความทีไ่ด้รับ
การเห็นชอบแล้ว ต่อ
อธิการบดี เพื่ออนุมัติ และ
ติดตามผลการอนุมัต ิ

1-3  วัน 

8 นำสง่บนัทึกข้อความที่ได้รบั
การอนุมัติแล้ว และใบขอยืม
เงิน ไปยงังานการเงินและบญัชี 
เพื่อขอเบิกเงิน และติดตามจน
ได้รับเงิน 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

9 จ่ายเงนิ  นักวิเทศสัมพันธ ์  

- ค่าตัว๋เครื่องบนิ 1-3 วัน 

- ค่าขอวซี่า 1-3 วัน 

- ค่าประกนัการเดนิทาง
ต่างประเทศ 

1-3 วัน 

- ค่าส ารองหอ้งพกั 3-7 วัน 

- ค่าเดนิทางภายในประเทศ 
ทีห่มาย 

3-7 วัน 

ประสานงานเรื่อง 

การเดินทางและที่พัก 

จัดทำบนัทึก 

ขออนุมัติหลักการและวงเงิน 

พิจารณา 

นำสง่บนัทึกข้อความที่ได้รบัการ
อนุมัติแล้ว และใบขอยืมเงิน 

จ่ายเงิน 

A 

B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10  น าสง่เอกสารยนืยนัการ
เดนิทาง เช่น ตัว๋เครื่องบนิ 
หนังสอืเดนิทางทีไ่ดร้บัการ
ตรวจลงตรา กรมธรรมป์ระกนั
การเดนิทางต่างประเทศ 
หนังสอืยนืยนัการส ารอง
หอ้งพกั และ/หรอืยานพาหนะ
ภายในประเทศ 
ทีห่มาย ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

11 ประสานงานยนืยนัการ
เดนิทาง พรอ้มสง่
ก าหนดการเดนิทาง/
รายละเอยีดเทีย่วบนิใหผู้้
ประสานงานในประเทศที่
หมายทราบ 3 วนัลว่งหน้า
ก่อนการเดนิทาง 
 

1 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

12 รวบรวมเอกสารการ
เบกิจ่ายจากผูเ้ดนิทาง เช่น 
ใบเสรจ็ค่าใชจ้่ายต่างๆ  

3 วนั 
หลงัจาก
เดนิทาง
กลบั 

นักวเิทศ
สมัพนัธ ์ 

 

 

13 จดัท าขอ้ความสรุป
ค่าใชจ้่ายและคนืเงนิส ารอง
จ่ายคงเหลอืจากการ
เดนิทาง 

1 วัน หวัหน้างาน : 
ตรวจสอบและ

ลงนาม 
นักวเิทศ
สมัพนัธ ์: 

จดัท าเอกสาร 

 

กรอกรายละเอยีดลงในระบบ 
Vision Net และพมิพใ์บเบกิ
เงนิ เพื่อแนบกบับนัทกึ
ขอ้ความ 

1 วัน 

14 เสนอบนัทกึขอ้ความและ 
ใบเบกิเงนิ ผ่านรอง
อธกิารบดเีพื่อเหน็ชอบ 
และตดิตามผลการ
เหน็ชอบ 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์ ตามคำสัง่
มอบอำนาจ
จาก
อธิการบดี 

เสนอบนัทกึขอ้ความทีไ่ดร้บั 
การเหน็ชอบแลว้ ต่อ
อธกิารบด ีเพื่ออนุมตั ิและ
ตดิตามผลการอนุมตั ิ
 

1-3 วัน 

นำสง่เอกสารยืนยันการเดินทาง 

B 

ประสานงานยนืยันการเดินทาง 
พร้อมส่งกำหนดการเดินทาง 

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย 

จากผู้เดินทาง 

จัดทำข้อความสรุปคา่ใช้จ่ายและ
คืนเงินสำรองจ่าย 

พิจารณา 

C 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

15  น าสง่บนัทกึขอ้ความฯ และ
ใบเบกิเงนิ และสง่คนืเงนิ
คงเหลอื พรอ้มสแกนเอกสาร
ฉบบัสมบูรณ์ และเกบ็ลงใน
ฐานขอ้มลู 
 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

     

 
 

นำสง่บนัทึกข้อความฯ และใบ
เบิกเงิน และส่งคนืเงินคงเหลือ 

C 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : ประสานงานและจัดการต้อนรับคณะเยี่ยมชม/เจรจาความร่วมมือ/ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาตา่งประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวจิัย บริการวิชาการ และวิรชักิจ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

ด ำเนินกำรและอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อใหก้ำรเยีย่มชม/
เจรจำควำมร่วมมอื/ศกึษำดงูำน เป็นไปอย่ำงรำบรื่น และ
บรรลวุตัถุประสงคข์องทัง้ 2 ฝ่ำย 

1. จ ำนวนขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้ต ำหนิจำกผูเ้ขำ้เยีย่มชม/เจรจำ 
ควำมร่วมมอื/ศกึษำดงูำน (เท่ำกบั 0) 
2. จ ำนวนครัง้ทีม่กีำรตรวจสอบ และพบว่ำกำรเบกิจำ่ยไม่
เป็นไปตำมระเบยีบ (เท่ำกบั 0) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน/
เยี่ยมชม พร้อมจัดเตรียม
ข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชม 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ์ : 
รับเอกสารและ
เตรียมข้อมูล 
หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบและ

พิจารณา 

 

2 เสนอหนังสือขอเข้าศึกษาดู
งาน/เยี่ยมชม ต่ออธิการบดี 
ผ่านรองอธิการบดี เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 

1-3 วัน หัวหน้างาน : 
เสนอเร่ืองและ 
ขอวันว่าง เพื่อ

กำหนด 
วันเยี่ยมชม 

 

3 จัดทำ (ร่าง) กำหนดการให้
เหมาะสม และสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และระยะเวลา
ในการมาเยือน 

3-5 วัน รองอธิการบดี / 
หัวหน้างาน : 

กำหนดสถานที่
เยี่ยมชม และ

ผู้เข้าร่วมให้การ
ต้อนรับ 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
: ประสานงาน

และจัดทำ (ร่าง)
กำหนดการ 

 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

รับหนังสือ 

ขอเข้าศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม 

พิจารณา 

(ร่าง) กำหนดการ 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4  จองใช้บริการ 
- ห้องประชุมสภาหรือห้องรับรอง  
- โสตทัศนูปกรณ์ 
- ถ่ายภาพนิ่ง-วีดิทัศน์ และ
ประชาสัมพันธ์  
- เบิกของที่ระลึก  
- ขอบริการโภชนาการ  
  (ของว่าง/อาหารกลางวัน)  
- จองร้านอาหาร (เลี้ยงรับรอง)  
-จองยานพาหนะ (กรณีต้อง
เดินทางออกนอกสถาบัน) 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

5 เสนอ (ร่าง) กำหนดการ เพื่อ
ขอความเห็นชอบจาก
อธิการบดี และติดตามผล 

1-3 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบแก้ไข 

และเสนอ
อธิการบดี ผ่าน
รองอธิการบดี 

นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดทำเอกสาร 

 

6 จัดทำข้อความสรุปคา่ใช้จา่ย
และคืนเงินสำรองจ่าย
คงเหลือจากการเดินทาง 

1 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบและ 

ลงนาม 
นักวิเทศสัมพันธ์ : 

จัดทำเอกสาร 

 

กรอกรายละเอียดลงในระบบ 
Vision Net และพิมพ ์
ใบสำรองจ่าย เพื่อแนบกับ
บันทึกข้อความ 

1 วัน 

7 เสนอบันทึกข้อความและใบ
สำรองจ่าย ผ่านรอง
อธิการบดี เพื่ออนุมัติ และ
ติดตามผลการอนุมัต ิ

3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์ ตามคำสัง่
มอบ
อำนาจจาก
อธิการบดี 

8 นำสง่บนัทึกข้อความและใบ
สำรองจ่าย Vision Net เพื่อ
ขอเบิกค่าใช้จ่าย 

1 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

9 ประสานงานยนืยันการเข้า
เยี่ยมชม พร้อมส่งกำหนดการ
เยี่ยมชม ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
ทราบ 3 วันล่วงหนา้ก่อนการ
เดินทาง 

1 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

A 

เตรียมการต้อนรับ 

พิจารณา 

ขออนุมัติหลักการและวงเงิน 

ค่าใช้จา่ยในการเลี้ยงรับรอง 

พิจารณา 

ยืมเงิน 

ประสานงานยนืยัน 

การเข้าเยี่ยมชม 

B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10  ต้อนรับคณะเยี่ยมชม/เจรจา
ความร่วมมือ/ศึกษาดูงาน 
 
 
 

 ทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง 

 

11 ทำบนัทึกข้อความสรุป
ค่าใช้จ่าย 

1 วัน นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดทำเอกสาร 
หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบและ 

ลงนาม 

ตามคำสัง่
มอบ
อำนาจจาก
อธิการบดี 

กรอกรายละเอียดลงในระบบ 
Vision Net และพิมพ ์
ใบรายการ เพื่อแนบกับ
บันทึกข้อความ 

1 วัน 

12 เสนอบันทึกข้อความและ 
ใบเบิกเงิน ผ่านรอง
อธิการบดี เพื่ออนุมัติ และ
ติดตามผลการอนุมัต ิ

3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

13 นำสง่บนัทึกข้อความฯ และ
ใบเบิกเงิน และสง่คืนเงิน
คงเหลือ พร้อมสแกนเอกสาร
ฉบับสมบูรณ์ และเก็บลงใน
ฐานข้อมูล 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

     

 
หมายเหตุ :  กรณีผู้มาเยี่ยมชมเป็นชาวต่างชาติ และมาเยี่ยมชมสถาบนัหลายวัน อาจต้องประสานงานจัดหาที่พัก และยานพาหนะ 
 รับ-ส่ง ตลอดจนขออนุมัติหลักการและวงเงนิค่าใช้จา่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

A 

ดำเนินการรับรองตาม
หมายกำหนดการ 

ทำบนัทึกข้อความสรุปคา่ใช้จ่าย 

พิจารณา 

นำสง่บนัทึกข้อความฯ และใบ
เบิกเงิน และส่งคนืเงินคงเหลือ 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : ประสานงานและจัดพธิีลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) กบัหน่วยงาน/องค์กร/ 
           สถาบนัการศึกษาตา่งประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวจิัย บริการวิชาการ และวิรชักิจ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

ดำเนินการและอำนวยความสะดวก เพื่อให้การจัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และบนัทึกความเข้าใจ 
(MOA) เปน็ไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 ฝา่ย 

1. จำนวนข้อร้องเรียนหรือข้อตำหนิจากผู้เข้าร่วมพิธี (เท่ากับ 0) 
2. จำนวนคร้ังที่มีการตรวจสอบ และพบวา่การเบิกจ่ายไม่เปน็ไป 
   ตามระเบียบ (เท่ากับ 0) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 หน่วยงานต้นเรื่องประสานงาน
กับคู่สัญญา เพื่อร่าง 
MOU/MOA 

 หน่วยงาน 
ต้นเร่ือง 

หัวหน้างาน 
นักวิเทศสัมพันธ ์

 

2 จัดทำบนัทึกข้อความขอให้
ตรวจสอบเนื้อความและภาษา 

1 วัน นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดทำเอกสาร 
หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบและ 

ลงนาม 

เอกสารที่
เก่ียวข้อง: 
MOU/MOA 
ภาษาอังกฤษ
และไทย  
(ถ้ามี) 

3 นำสง่บนัทึกข้อความ และ 
(ร่าง) MOU/MOA เพื่อให้
ตรวจสอบเนื้อความและภาษา 
พร้อมติดตามผลการ
ตรวจสอบ 

5-7 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

4 รับคืน (ร่าง) MOU/MOA  
ที่ตรวจสอบแล้ว หลังได้รับแจง้
จากงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์และนิติการ 

1 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

5 ส่ง (ร่าง) MOU/MOA ที่
ตรวจสอบแล้ว ไปยังคู่สัญญา 
เพื่อขอความเห็นชอบ 
 
 
 

1-7 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

เริ่มต้น 

ร่าง MOU/MOA 

ทำบนัทึกข้อความขอตรวจสอบ 

 (ร่าง) MOU/MOA 

  

นำสง่ (ร่าง) MOU/MOA 

เพื่อตรวจสอบ 

รับคืน (ร่าง) MOU/MOA  
ที่ตรวจสอบแล้ว 

ส่ง (ร่าง) MOU/MOA 
ให้คู่สัญญา 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  จัดเตรียม (ร่าง) กำหนดการ 
และ MOU/MOA ฉบบัจริง  
โดยความเห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย 
 
 

5 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

7 เสนอ (ร่าง) กำหนดการ และ 
MOU/MOA ฉบับจริง เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากอธิการบด ี

 นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดทำเอกสาร 
หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบและ

แก้ไข 

 

8 จองใช้บริการ 
- ห้องประชุมสภาหรือห้องรับรอง  
- โสตทัศนูปกรณ์ 
- ถ่ายภาพนิ่ง-วีดิทัศน์ และ
ประชาสัมพันธ์  
- เบิกของที่ระลึก  
- ขอบริการโภชนาการ  
  (ของว่าง/อาหารกลางวัน)  
- จองร้านอาหาร (เลี้ยงรับรอง)  
-จองยานพาหนะ (กรณีต้อง
เดินทางออกนอกสถาบัน) 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

9 ดำเนินการตามกำหนดการ  ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
นักวิเทศสัมพันธ ์

 

 

10 ส่งมอบ MOU/MOA 
- ให้แก่คู่สัญญา 
- ให้แก่งานบริหารทั่วไปและ
สื่อสารองค์กร 

1 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

11 สแกน MOU/MOA ลงใน
ฐานข้อมูลงานวิจัย บริการ
วิชาการ และวิรัชกิจ 

1 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

     

 

A 

จัดเตรียม (ร่าง) กำหนดการ 
และ MOU/MOA ฉบบัจรงิ 

พิจารณา 

เตรียมงาน 

ดำเนินการตามกำหนดการ 

ส่งมอบ MOU/MOA 

ให้แก่คู่สัญญา 

บันทึกข้อมูลในระบบ 

สิ้นสุด 

149



ภารกิจ : ดูแลและประสานงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน  
            (ปัจจุบนัมีนักเรียนนักศึกษาจาก 3 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวจิัย บริการวิชาการ และวิรชักิจ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนนักศึกษา
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนจากประเทศ 
เพื่อนบ้าน ให้สามารถเดินทางมาศึกษาต่อยังสถาบนัได้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละของความสำเร็จของนักเรียนนักศึกษาสามารถเดินทาง
มายังประเทศไทยได้โดยราบรื่น และได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน เช่น ด้านภาษา ด้านเงนิทุนการศึกษา 
และด้านปัจจยัสี่ (ร้อยละ 100) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 1. การรับสมัครนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 หารือกับอธิการบดี ผ่าน 
รองอธิการบดีเก่ียวกับ
ประเทศผู้รับทนุและการ
จัดสรรทุน ก่อนทำหนังสือ
และประชาสัมพันธ ์

5 วัน หัวหน้างาน :  
หารือและตรวจสอบ 
นักวิเทศสัมพันธ์ : 

จัดทำเอกสาร 

 

2 จัดทำหนังสือ เรื่อง 
ทุนการศึกษาพระราชทาน
ระดับปริญญาตรีแก่นักเรียน
จากประเทศเพื่อนบา้น 

1-3 วัน   

3 เสนอหนังสือ เพื่อให้อธิการบดี
ลงนาม ออกเลข และลงวันที่ 
พร้อมติดตามผลการลงนาม 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

4 จัดส่งหนังสือ พร้อมใบสมัคร 
ไปยังสถานทูต  
*ตามนโยบายของสถาบัน 
ในแต่ละป ี

1-3 วัน หัวหน้างาน : 
ประสานงาน 

สถานทูต ก่อนจดัส่ง 
นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดส่งหนังสือทาง

ไปรษณีย ์

 

5 ประสานงานสถานทูต เพื่อ
ติดตามผลการรับสมัคร  
หลังส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
 
 
 
 

30-45 วัน หัวหน้างาน 
นักวิเทศสัมพันธ ์

 

เริ่มต้น 

เตรียมการรับสมัคร 

จัดทำหนังสือ เรื่อง 
ทุนการศึกษาพระราชทาน 

เสนอหนังสือให้อธิการบดีลงนาม 

จัดส่งหนังสือพร้อมใบสมัคร 

ให้สถานทูต 

ติดตามผลการรับสมัคร 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  รับหนังสือแจ้งผลการรับสมัคร 
ใบสมัคร ประวัติและวุฒิ
การศึกษาของผู้ขอรับทุน และ 
จัดทำบนัทึกข้อความ เพื่อส่ง
ประวัติผูส้มัครไปยงัคณะวชิา 

1 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบ ลงนาม 

และหารืออธิการบดี 
ผ่านรองอธิการบด ี
นักวิเทศสัมพันธ์ : 

จัดทำบนัทึก
ข้อความ 

 

7 เสนอบันทึกข้อความ พร้อม
ประวัติ ต่อรองอธิการบดี และ
ติดตามผลการอนุมัต ิ

1-3 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบ ลงนาม 

และหารืออธิการบดี 
ผ่านรองฯ 

นักวิเทศสัมพันธ์ : 
เสนองาน 

 

8 ส่งบนัทึกข้อความ พร้อม
ประวัติไปยังคณะวิชา และ
ติดตามผลการพิจารณา
คัดเลือกหลังจากส่งบนัทึก 

5 วัน หัวหน้างาน : 
ประสานงานภายใน

ไปยังคณะวิชา 
นักวิเทศสัมพันธ์ :  

ส่งเร่ือง 

 

9 รับผลการคัดเลือกจาก 
คณะวิชา 

1 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบ และ

รายงานอธิการบดี 
ผ่านรองอธิการบด ี
นักวิเทศสัมพันธ์ : 

จัดทำเอกสาร 

 

รายงานอธิการบดี ผา่น 
รองอธิการบดี เพื่อทราบ 

1-3 วัน 

10 จัดทำหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาไปยังสถานทูต 

1-3 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบ และ

ประสานงานไปยงั
สถานทูต ก่อนส่งผล 
นักวิเทศสัมพันธ์ : 

จัดทำเอกสาร 

 

11 เสนอหนังสือต่ออธิการบดี 
เพื่อลงนาม และติดตามผล
การลงนาม 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

12 จัดส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาไปยังสถานทูต 

1-3 วัน หัวหน้างาน : 
ประสานงาน

สถานทูต ก่อนจดัส่ง 
นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดส่งหนังสือทาง

ไปรษณีย ์

 

     

รับหนังสือแจ้งผลการรับสมัคร 

A 

พิจารณา 

ส่งบนัทึกข้อความ พร้อมประวัติ
ไปยังคณะเพื่อคัดเลือก 

รายงานผลการคัดเลือก 

แจ้งผลการพิจารณา 

ไปยังสถานทูต 

เสนออธิการบดีทราบ 

จัดส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาไปยังสถานทูต 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 2. การหาแหล่งทุนและประสานงานจัดสรรทุน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 หารืออธิการบดี ผ่าน 
รองอธิการบดี เพื่อจัดสรร/ 
หาแหล่งทุนเพิ่มเติมจาก
ภายนอก 

5 วัน หัวหน้างาน 
 

 

2 จัดทำหนังสือ เพื่อ
ประสานงานแหล่งทุน
ภายนอก 

1-3 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบ 

นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดทำเอกสาร 

 

3 เสนอหนังสือ ต่ออธิการบดี 
เพื่อลงนาม และติดตามผล
การลงนาม 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

4 สง่หนังสอืไปยงัแหล่งทุน 1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดส่งเอกสารทาง

ไปรษณีย ์

 

5 จัดทำบนัทึกข้อความแจ้งผล
การจัดสรรทุน 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดทำเอกสาร 
หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบ 

 

6 เสนอบันทึกข้อความแจ้งผล 
การจัดสรรทุนต่อรองอธิการบดี 
เพื่ออนุมัติ และติดตามผลการ
อนุมัติ 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดทำเอกสาร 
หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบและ 

ลงนาม 

 

7 ส่งบนัทึกข้อความ 
- งานทะเบียนและวัดผล  
  (ทำประวัตินักศึกษาใหม่) 
- งานทนุการศึกษาและบริการ 
  นักเรียนนักศึกษา (จัดสรร
ทุนการศึกษาและ หอพัก) 
- สำนักวชิาศึกษาทั่วไป 
  (เรียนปรับพืน้ฐาน) 

1 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

     

 

เริ่มต้น 

พิจารณาจัดสรร/ 
ประสานแหล่งทนุ 

ประสานงานแหล่งทุนภายนอก 

เสนอหนังสือให้อธิการลงนาม 

ส่งหนังสือให้แหล่งทุน 

ทำบนัทึกข้อ 

ความแจ้งผลการจัดสรรทุน 

พิจารณา 

ส่งบนัทึกข้อความ 

ให้หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

สิ้นสุด 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 3. การขอ Non-Immigrant ED Visa (คร้ังแรก ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย) 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 จัดทำหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารับนักเรียน/
นักศึกษา พร้อมแจ้งรายการ
เอกสารสำคัญ เพื่อให้นักเรียน
จัดส่งเอกสารมาทางอีเมล์ 
และทางไปรษณีย ์
เอกสารสำคัญที่ขอ : สำเนา
หนังสือเดินทางที่ระบุหมายเลข 
วันที่ออก และวันที่หมดอายุ 
ชัดเจน 

1-3 วัน หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบ 

นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดทำเอกสาร 

 

2 เสนอหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารับนักเรียน/
นักศึกษา และติดตามผลการ
ลงนาม 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

3 จัดส่งหนังสือ ไปยงัผู้ได้รับทนุ 
ทางอีเมล และทางไปรษณีย์ 
 

3-5 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

4 จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การขอวีซ่า 
เอกสารที่เก่ียวข้อง : 
1. หนังสือถึงสถานทูต ณ 
ประเทศภูมิลำเนาของผู้รับทนุ 
2. สำเนา พ.ร.บ. สถาบันฯ 
3. สำเนาประกาศแต่งตั้ง
อธิการบดี 
4. สำเนาบตัรประชาชนของ
อธิการบดี 

3 วัน นักวิเทศสัมพันธ์ : 
จัดทำเอกสาร 
หัวหน้างาน : 
ตรวจสอบ 

 

5 เสนอเอกสารประกอบการขอ 
วีซ่า ต่ออธิการบดี เพื่อลงนาม 
(ทุกหน้า) พร้อมติดตามผล 
การลงนาม 
 
 

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

เริ่มต้น 

แจ้งผูไ้ด้รับทนุ 

ลงนามหนังสือแจง้ผลการ
พิจารณารับนักเรียน 

จัดส่งหนังสือให้ผู้ได้รับทนุ 

เตรียมเอกสาร 

ประกอบการขอวีซ่า 

เสนอเอกสารประกอบการขอ 

วีซ่า ให้อธิการบดีลงนาม 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  ส่งเอกสารฉบับจริงไปยงั
สถานทูต ณ ภูมิลำเนา ทาง
ไปรษณีย ์

1-3 วัน นักวิเทศสัมพันธ ์  

ส่งสำเนาเอกสารไปทางอีเมล์
ของนักเรียนทุน 

1 วัน 

เก็บสำเนาเปน็ไฟล์ดิจิทลัใน
ฐานข้อมูลของงานวิจัย บริการ
วิชาการ และวิรัชกิจ 

1 วัน 

     

 

A 

ส่งเอกสารฉบับจริงให้สถานทูต 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจัดทำโครงการบรกิารวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนงาน (คณะ สำนักงานศึกษาวชิาทัว่ไป โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) และ ศูนยบ์ริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้บริการทางวิชาการทัง้ในส่วนทีส่ร้างรายได้ และในส่วนที่
ให้เปล่ากับผู้ขอรับบริการได้แก่ ประชาชน ส่วนราชการ องค์กร 
หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใดในประเทศหรือ
นอกประเทศอันส่งผลต่อการพฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนทาง
วิชาการแก่ชุมชน 

1. สัดส่วนของโครงการทีบ่รรลุเป้าหมาย 
2. โครงการที่สร้างรายได้มีรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายทุกโครงการ 
และส่วนต่างของรายได้กับรายจา่ยเฉลี่ยไม่ตำ่กว่าร้อยละ 10  
ของรายได ้

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 จัดทำแผนโครงการบริการ
วิชาการ และรวบรวมแผน
โครงการบริการวิชาการ
รายงาน ต่อคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

ต.ค. ส่วนงาน 
ศูนย์บริการ

วิชาการ 

 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการและนำเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

ต.ค. - ก.ค. หัวหน้า
โครงการของ
ส่วนงานและ
ศูนย์บริการ

วิชาการ 

 

3 คณะกรรมการบริการ
วิชาการพิจารณาโครงการ 

พ.ย., ม.ค., 
เม.ย., ก.ค. 

คณะกรรมการ
บริการ
วิชาการ 

 
 

 

4 ดำเนินโครงการ พ.ย. - ก.ย. คณะกรรมการ
ดำเนิน

โครงการ 

 

5 ปิดโครงการเมื่อโครงการ
ดำเนนิการเสร็จสิน้ ขออนุมตัิ
เบกิค่าใชจ้า่ยและจดัสรรเงนิ
รายไดท้ีส่งูกว่าค่าใชจ้่าย 

พ.ย. - ก.ย. 
 

หัวหน้า
โครงการ 

ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัที่
โครงการ
สิ้นสุด 

6 ดำเนินการดา้นการเงินใน
ส่วนค่าใช้จ่ายและการจัดสรร
รายได้ที่เหลือรายจ่าย 

พ.ย. - ก.ย. 
 

หัวหน้า
โครงการ 

ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัที่
โครงการ
สิ้นสุด 
 

เริ่มต้น 

จัดทำแผน 

โครงการบริการวิชาการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินโครงการ 

ดำเนินโครงการ 

ปิดโครงการเมื่อโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิน้ 

ดำเนินการดา้นการเงิน 

ในส่วนคา่ใช้จ่ายและรายได้ 

A 

พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  รวบรวมสรุปผลโครงการ
บริการวิชาการที่มีการ
ดำเนินการเสร็จสิน้ทั้งหมดใน
ปีงบประมาณรายงานต่อ
คณะกรรมการบริการวชิาการ 
 

ก.ย. หัวหน้า
ศูนย์บริการ

วิชาการ 

 

     

 

สรุปผลโครงการ 

สิ้นสุด 

A 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานทะเบียนและวัดผล 

  



กระบวนการ : การรับสมัครนักศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อดำเนินการรับสมัครให้ตรงตามนโยบายการรับนักศึกษาใหม่
ของสถาบัน 

1.ร้อยละของผู้สมัครที่พบว่ามีคณุสมบัตไิม่ครบตามที่กำหนด  
(ไม่เกินร้อยละ 2/รอบ) 
2.ร้อยละของรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่พบวา่ไม่ถูกต้อง  
(ไม่เกินร้อยละ 2/รอบ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ : รอบรับตรงทั่วไป 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 เสนอวาระเข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการ กบส. 
 

มิ.ย. หัวหน้างาน
ทะเบียนและ

วัดผล 

 

2 เสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
เพื่อขอเปิดรับสมัครนักศึกษา 
 

มิ.ย 
- 

ก.ค. 

หัวหน้างาน
ทะเบียนและ

วัดผล 

 

3 - ทำประกาศการรับสมัคร 
 
- ทำคำสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

3 วัน 
 

3 วัน 

เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน 

หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 
งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ 

 

4 - ส่งเอกสาร/ประกาศ/คำสั่ง 
ประชาสัมพนัธ์การรับ 
- ประชาสัมพนัธ์ในระบบรับ
สมัครนักศึกษา 

15 นาท ี
 

15 นาท ี

เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน  
งานบริหาร
ทั่วไปและ

สื่อสารองค์กร 
คณะ 

 

5 - บันทึกข้อมูล ได้แก่ ปฏทิิน
รับสมัคร/เกณฑ์/เปิดระบบ 
- ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล
ผู้สมัครนำส่งคณะ 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน 

ระบบรับสมัคร
นักศึกษา
ออนไลน ์

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

เริ่มต้น 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบนั (กบส.) 

สภาพิจารณา 

A 

จัดทำประกาศ/คำสั่ง 

ประชาสัมพนัธ์การรับสมัคร 

เปิดระบบรบัสมัคร/ 
รับสมัคร 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  - สอบคัดเลือก 
 
 
 
 

30 นาท ี คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก 

 

7 - คณะส่งผลการสอบคัดเลือก 
 
 
- บันทึกผลการสอบคัดเลือก
เตรียมเร่ืองขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ 

10 นาท ี
 
 

5 นาท ี

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

(คณะฯ) 
เจ้าหน้าที่งาน

ทะเบียน 

 

8 - รับชำระคา่ขึ้นทะเบียน
นักศึกษา 
- ตรวจสอบความถูกต้อง/
จัดเก็บเอกสาร 
-จัดทำประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา เม่ือเสร็จสิ้น
การรับสมัคร 
- สรุปจำนวนรายงานหัวหน้า
งาน/คณะ สปัดาห์ละ 1 ครั้ง 

5 นาท ี
 

5 นาท ี
 
 
 
 

5 นาท ี

งานการเงนิฯ 
 

เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน 

 
 
 

เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

สอบคัดเลือก 

A 

รวบรวมผลการสอบคัดเลือก 

รับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ : รอบโควตา้ 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 เสนอวาระเข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการ กบส. 
 

มิ.ย. หัวหน้างาน
ทะเบียนและ

วัดผล 

 

2 เสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
เพื่อขอเปิดรับสมัครนักศึกษา 
 

มิ.ย 
- 

ก.ค. 

หัวหน้างาน
ทะเบียนและ

วัดผล 

 

3 - ทำประกาศการรับสมัคร 
 
- ทำคำสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

3 วัน 
 

3 วัน 

เจ้าหน้าที่
งานทะเบียน 
หัวหน้างาน
ทะเบียน 

งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ 

 

4 - ส่งเอกสาร/ประกาศ/คำสั่ง 
ประชาสัมพนัธ์การรับ 
- ประชาสัมพนัธ์ในระบบรับ
สมัครนักศึกษา 

15 นาท ี
 

15 นาท ี

เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน 
งานบริหาร
ทั่วไปและ

สื่อสารองค์กร 
คณะ 

 

5 - บันทึกข้อมูล ได้แก่ ปฏทิิน
รับสมัคร/เกณฑ์/เปิดระบบ 
- ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล
ผู้สมัครนำส่งคณะ 

1 วัน เจ้าหน้าที่
งานทะเบียน 

ระบบรับ
สมัคร
นักศึกษา
ออนไลน ์

6 - จัดสอบคัดเลือก 
 
- ดำเนินการสอบคัดเลือก 
 

 เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน 

คณะกรรมการ 
สอบคัดเลือก 

 

7 - รับผลการสอบคัดเลือก
บันทึกในระบบรบัสมัครฯ /
ตรวจสอบความถูกต้อง 
- ทำประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์
เข้าศึกษา 

1 วัน 
 
 

3 วัน 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

(คณะฯ) 
เจ้าหน้าที่งาน

ทะเบียน 
งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ 

 
 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

เริ่มต้น 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบนั (กบส.) 

สภาพิจารณา 

A 

จัดทำประกาศ/คำสั่ง 

ประชาสัมพนัธ์การรับสมัคร 

เปิดระบบรบัสมัคร/ 
ดำเนินการรับสมัคร 

สอบคัดเลือก 

รวบรวมผลการสอบคัดเลือก 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8  - ประกาศผล 
 
 
 
 
- จัดเตรียมเรื่องการข้ึน
ทะเบียนนักศึกษา 

30 นาท ี เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน 

งานบริหาร
ทั่วไปและ

สื่อสารองค์กร 
เจ้าหน้าที่งาน

ทะเบียน 

 

     

 
 

สิ้นสุด 

A 

ประกาศผลการคัดเลือก 

B 
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ภารกิจ : การจัดตารางเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลจัดตารางเรียนให้ทันก่อนช่วงวัน
ลงทะเบียนเรียน 

การบันทึกข้อมูลตารางเรียนลงในระบบบริการการศึกษาก่อน
กำหนดลงทะเบียนเรียน (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - ทำคำสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
 
 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

5 วัน หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 
เจ้าหน้าที ่

งานทะเบียน 
งานบริหาร
ทรัพยากร 
มนุษย์ฯ 

 

2 - จัดตารางเรียน  
 
- ตรวจสอบความถูกต้อง 
จัดส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4 สัปดาห์ 
 

 5 วัน 

หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 
เจ้าหน้าที ่

งานทะเบียน 
คณะกรรมการ 
จัดตารางเรียน 

 

3 - บันทึกข้อมูลลงระบบ
บริการฯ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง  
- พิมพ์ตารางเรียน เสนอรอง
อธิการบดี คณะ  

5 วัน 
 

2 วัน 
15 นาท ี

หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 

 
เจ้าหน้าที ่

งานทะเบียน 

 

4 - จัดทำเอกสารเข้าที่ประชุม  
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน 

 

5 - แจ้งนศ. 
- แจ้งอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

 เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน 

ออนไลน์/
ระบบ
บริการ
การศึกษา 

     

 

เริ่มต้น 

ประชุมคณะกรรมการ 
จัดตารางเรียน 

สิ้นสุด 

จัดตารางเรียน 

บันทึกข้อมูลลงระบบบริการฯ 

เสนอตารางเรียนเข้าวาระการ
ประชุมกบส. 

ประกาศตารางเรียน 
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ภารกิจ : การจัดตารางสอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ : 

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้มีการบันทึกตารางสอบในระบบบริการการศึกษา การประกาศตารางสอบให้นักศึกษาทราบก่อนกำหนดการสอบ 
(อย่างน้อย 3 สปัดาห์) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
- เตรียมเอกสารประชุม     

30 นาท ี เจ้าหน้าที่
งานทะเบียน 
หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 

 

2 - จัดตารางสอบ  
- ตรวจสอบความถูกต้อง    

5 วัน 
2 วัน 

หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 
เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน 

 

3 - บันทึกข้อมูลลงระบบ
บริการฯ  
- ตรวจสอบความถูกต้อง  
- พิมพ์ตารางสอบ เสนอ 
รองอธิการบดี คณะ  

7 วัน 
2 วัน 

30 นาท ี
 

หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 
เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน 

 

4 - จัดทำเอกสาร/ส่งเอกสาร
เสนอรองอธิการบดี  
 

1 วัน เจ้าหน้าที่
งานทะเบียน 

 

5 - แจ้งนักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 เจ้าหน้าที่
งานทะเบียน 

ออนไลน์/
ระบบ
บริการ
การศึกษา 

     

 

เริ่มต้น 

ประชุมคณะกรรมการ 
จัดตารางสอบ 

สิ้นสุด 

จัดตารางสอบ 

บันทึกข้อมูลลงระบบบริการฯ 

รายงานรองอธิการบด ี

ประกาศตารางสอบ 
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ภารกิจ : การขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ : 

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาขออนุมัติปริญญาต่อสภา
สถาบนัเทคโนโลยีจิตรดลา 

ความถูกต้องของรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอขออนุมัติ
ปริญญา (ร้อยละ 100) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - รับผลการอนุมัติการสำเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา 
- บันทึกผลการอนุมัต ิ
ในระบบบริการฯ   

 เจ้าหน้าที่
งานทะเบียน 
หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 

 

2 - บันทึกผลผู้สำเร็จการศึกษา
เตรียมจัดทำเอกสารจบ
การศึกษา 
- สรุปจำนวนรายงาน 
หัวหน้างาน 

1 วัน 
 

หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 
เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน 

 

3 - พิมพ์รายงานผลอนุมัต ิ
ผลการสำเร็จการศึกษา/
ตรวจสอบ 
- เสนอรายงานฯไปที ่
หัวหน้างานและคณบด ี

4 วัน 
 

หัวหน้างาน
ทะเบียนฯ 
เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน 

 

4 - จัดทำเอกสารเข้าที ่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบนัฯ 
- จัดทำเอกสารเข้าที ่
ประชุมสภาฯ 

2 วัน เจ้าหน้าที่
งานทะเบียน 

 

     

 

เริ่มต้น 

รับผลการพิจารณา 
การสำเร็จการศึกษาจากคณะ 

สิ้นสุด 

บันทึกผลในระบบ REG 

จัดทำเอกสาร 
การสำเร็จการศึกษา 

นำเขา้วาระการประชุม 
กบส./สภาสถาบนั 

163



ภารกิจ : การรับสมัครนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชพี 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อดำเนินการรับสมัครให้ตรงตามนโยบายการรับนักเรียนใหม่
ของสถาบัน 

1. จำนวนที่รบัได้ (ไมน่้อยกว่า 150 คน) 
2. ร้อยละของนักเรียนที่พบว่ามคีุณสมบัติไม่ถูกต้อง(ร้อยละศนูย์) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - ผู้บริหาร/กลุ่มงาน 
กำหนดแผนรับนักเรียน 
แผนการเรียน จำนวนห้อง 

ธ.ค. 
-  

มี.ค. 

รอง ผอ. 
ฝ่ายวชิาการ 

 

2 - งานรับนักเรียน 
ประสานงานวนัเวลาประชุม
ฯ เร่ืองที่เสนอเห็นชอบ 

 รอง ผอ. 
ฝ่ายวชิาการ 
งานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

 

3 ที่ประชุมพจิารณา 
เร่ืองที่เสนอ 
 

   

4 - ผู้บริหารประกาศแนว
ปฏิบัติและหลักเกณฑ์การรับ 
- คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
- ประชาสัมพนัธ์การรับ
สมัครผ่านโปร์ชวัร์และ
เว็บไซต ์
- จัดทำใบสมัคร 

   

5 - จำหน่ายใบสมัคร 
- ชำระเงินคา่ใบสมัคร 

 เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน 

 

6 - รับเอกสารการสมัคร 
- ตรวจสอบหลักฐานที่แนบ
หากไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืน
นักเรียนเพื่อทำการแก้ไข 
- นักเรียนลงชื่อในแฟ้ม 
- ออกบัตรประจำตัวสอบ 

 เจ้าหน้าที ่
งานทะเบียน 

คณะครู 
ตามคำสัง่ 

 

     
 

เริ่มต้น 

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน 
การรับนักเรียน 

พิจารณา 

สิ้นสุด 

ปรับแก ้

เห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

เตรียมการรับสมัคร 

จำหน่ายใบสมัคร 

ดำเนินการรับสมัคร 
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ภารกิจ : การออกเอกสารสำคญัทางการศึกษา (ใบแสดงผลการเรียน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชพี 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การดำเนินการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาเป็นไป
อย่างถูกต้องและภายในเวลาอันรวดเร็ว 

1. ร้อยละของเอกสารที่พบว่ามคีวามผิดพลาด (ร้อยละศูนย์) 
2. ร้อยละของรายการที่ทำเสร็จไปเกินห้าวนั (ไม่เกินร้อยละ 3 ) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   5 วัน   

1 -รับคำร้องจากนักเรียนพร้อม
รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว ตาม
จำนวนเอกสารที่ขอ 
 

 เจ้าหน้าที่
งานทะเบียน 

 

2 -ตรวจความถูกต้องของ
เอกสาร หากไม่ถูกต้อง ส่งคืน
เพื่อแก้ไข 

 หัวหน้างาน
ทะเบียน 

 

3 -ชำระเงินที่การเงิน  
ตึก 604 ชั้น 1 
 

 นักเรียน  

4 -ออกใบแสดงผลการเรียน  - หัวหน้างาน
ทะเบียน 

- เจ้าหน้าที ่

 

5 -ลงนามใบแสดงผลการเรียน
โดยหัวหน้าทะเบียนและ
ผู้อำนวยการ 
 

 ผู้อำนวยการ 
- หัวหน้างาน

ทะเบียน 

 

6 -นักเรียนลงชื่อเพื่อรับเอกสาร 
 
 

 - เจ้าหน้าที ่  

     

 

เริ่มต้น 

รับคำร้องพร้อมเอกสารแนบ 

ตรวจสอบ 

สิ้นสุด 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ชำระเงิน 

ออกใบแสดงผลการเรียน 

ลงนามใบแสดงผลการเรียน 

นักเรียนลงชื่อเพื่อรับเอกสาร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานวิทยทรัพยากร 

  



ภารกิจ : งานจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวทิยทรัพยากร 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ : 

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อจัดซื้อ/จัดหา สื่อทรัพยากรสารสนเทศในรปูแบบ สิ่งตีพิมพ ์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และ e-book ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละของรายการสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเกินเวลาที่กำหนด 
     - ภายในประเทศ  30 วัน 
     - ต่างประเทศ  60 วัน 
       (ไม่เกิน  5% ต่อปี) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 สำรวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ จาก 
คณะ/สำนัก/ไปคัดเลือกที่
ร้านจำหนา่ยหนังสือ/จัดงาน 
Book Fair 

15 วัน หัวหน้างาน 
วิทยทรัพยากร/

บรรณารักษ์ 

ประชาสัมพนัธ์ 
ให้ครู นักเรียน 
นักศึกษา และ
บุคลากรของ
โรงเรียนทราบ 

2 รวบรวมรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่เสนอซื้อและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายการทรัพยากรสารสนเทศ 

1 วัน หัวหน้างาน 
วิทยทรัพยากร/

บรรณารักษ์ 

 

3 ตรวจสอบการซ้ำของรายการ
ทรัพยากรที่เสนอซื้อในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB  
หากพบว่าไม่ซ้ำ และจำนวน
ไม่เพียงพอ ดำเนนิการจัดซื้อ
เพิ่ม 

1 ชม./ 
ใบเสนอ
ราคา 

หัวหน้างาน 
วิทยทรัพยากร/

บรรณารักษ์ 

ตรวจสอบ 
ปีพิมพ์ และ
จำนวน 

4 ติดต่อบริษัท/สำนักพิมพ/์
ร้านค้าจำหน่ายหนังสือเพื่อ
ขอใบเสนอราคา 

30 นาท ี หัวหน้างาน 
วิทยทรัพยากร/

บรรณารักษ์ 

 

5 ตรวจสอบใบเสนอราคาและ
ทำการเปรียบเทียบกับ
ร้านค้าจำหน่ายอืน่หรือราคา
จากเว็บไซต์ และพิจารณา
เลือกร้านจำหน่ายที่มีราคา
เหมาะสม 
 
 

1 ชม. หัวหน้างาน 
วิทยทรัพยากร/

บรรณารักษ์ 

ตรวจสอบ 
ใบเสนอราคา
ให้มีความ
ถูกต้อง 

เริ่มต้น 

สำรวจความต้องการ 

ตรวจสอบ 

รวบรวมรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่เสนอซื้อ 

ติดต่อบริษัท/สำนักพิมพ/์ร้านคา้
จำหน่ายหนงัสือ 

เทียบราคา 

A B 

ซ้ำ 

ไม่ซ้ำ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศพร้อม
แนบ   ใบเสนอราคา 
 
 
 

15 นาท ี หัวหน้างาน 
วิทยทรัพยากร/

บรรณารักษ์ 

 

7 ส่งเอกสารที่ได้รับอนุมตัิ
ให้กับงานพัสดุ ดำเนนิการใน
ระบบ Vision Net 

15 นาท ี เจ้าหน้าที่ 
วิทยทรัพยากร/

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 
/งานพัสดุ 

 

8 ตรวจรับทรัพยากรให้ถูกต้อง
ครบ ถ้วนตามใบส่งของ/แจ้ง
หนี้และทำการเบิกพัสดุ 

40 นาที/
ใบเสนอ
ราคา 

หัวหน้างาน 
วิทยทรัพยากร/ 

บรรณารักษ์ 

 

9 จัดเตรียมงานดา้นเทคนิคเพื่อ
จัดเตรียมตัวเล่มหนังสือก่อน
ให้บริการ 

1 วัน เจ้าหน้าที่ 
วิทยทรัพยากร/

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

     

 

จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ 

ส่งเอกสารให้งานพัสดุ 

ตรวจรับทรัพยากร 

จัดเตรียมหนังสือเพื่อให้บริการ 

สิ้นสุด 

A B 
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ภารกิจ : งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวทิยทรัพยากร 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ : 

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้การลงรายการบรรณานุกรม (Cataloging) สื่อทรัพยากร
สารสนเทศ ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของหนังสือที่ลงรายการบรรณานุกรมเกินเวลาที่กำหนด  
30 วัน  (ไม่เกิน 5 % ต่อปี) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ลงทะเบียนทรัพยากร
สารสนเทศทีจ่ัดซื้อใหม่ 
 

1 ชม./ 
70 ชื่อเรื่อง 

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

2 ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศทีจ่ัดซื้อกับ
ฐานข้อมูลในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIB 
    - กรณีทรัพยากรซ้ำ ปี
พิมพ์เดียวกัน ดำเนนิการเพิ่ม 
Item จำนวนเล่ม 
    - กรณีตรวจสอบ
ทรัพยากรในฐานข้อมูลแล้ว
ไม่ซ้ำดำเนินการลงรายการ
บรรณานุกรม (Cataloging) 

10 นาที/ 
1 เล่ม 

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

3 ลงรายการบรรณานุกรม 
(Cataloging) และวิเคราะห์
เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Walai AutoLIB 

20 นาที/ 
1 ชื่อเร่ือง 

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

4 กำหนดเลขหมู่ตามการจัด
หมวดหมู่หนังสือระบบ
รัฐสภาอเมริกัน  (Library of 
Congress Classification : 
LC) 

30 นาที/ 
1 ชื่อเร่ือง 

บรรณารักษ์  

5 กำหนดหัวเรื่อง (Subject 
heading) หรือคำสำคัญ 
(Keywords) เพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศได้งา่ย 
และสะดวกรวดเร็ว 

10 นาที/ 
1 ชื่อเร่ือง 

บรรณารักษ์  

เริ่มต้น 

ลงทะเบียน 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ตรวจสอบ 
ซ้ำ 

ไม่ซ้ำ 

กำหนดเลขหมวดหมู่หนังสือ 

กำหนดหัวเรื่องหรือคำสำคัญ 

ลงรายการบรรณานุกรม 

A B 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  ตรวจความถูกต้องของข้อมูล
บรรณานุกรมทุกส่วนก่อน
บันทึกข้อมูลลงในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB 

5 นาที/ 
1 ชื่อเร่ือง 

บรรณารักษ์  

7 บันทึกข้อมูลเลข bib และ
เลขเรียกทรัพยากร (Call 
Number) จากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติลงใน 
Process Slip 

2 นาที/ 
1 ชื่อเร่ือง 

บรรณารักษ์  

8 ส่งทรัพยากรสารสนเทศที่
ดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่
เรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดเตรียม
ตัวเล่มต่อไป 

5 นาที/ 
30 เล่ม 

เจ้าหน้าที ่
วิทยทรัพยากร/

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

  
 

   

 

A 

สิ้นสุด 

บันทึกข้อมูลเลข bib และ 
เลขเรียกทรัพยากร 

จัดเตรียมตัวเล่ม 

B 

บันทึกข้อมูลในระบบ 
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กระบวนการ : งานบริการ (งานบริการช่วยคน้คว้าทรัพยากรสารสนเทศ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวทิยทรัพยากร 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและ
สามารถค้นหาหนงัสือบนชัน้ได้ 

จำนวนของผู้ใช้บริการทีส่ืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศแลว้ไม่พบบน
ชั้น (ไม่เกิน 15 ครั้ง/ภาคการศึกษา) 

2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการรับบริการที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และการแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีของผู้
ให้บริการ 

คะแนนความพึงพอใจต่อการบรกิารของเจ้าหน้าที่                 
(ไม่ต่ำกวา่ 3.5) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   
 
 

   

1 ผู้ใช้บริการสอบถามความ
ต้องการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศกับเจา้หน้าที่           
ที่เคาน์เตอร์บริการ 

2 นาท ี บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

2 สืบค้นข้อมูลทรัพยากรจาก
ฐานข้อมูลห้อง สมุดอัตโนมตัิ 
Walai AutoLIB (OPAC) 
 

3 นาท ี บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

3 พบข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศในฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB   
- แจ้งผู้ใช้บริการทราบ
ตำแหน่งของทรัพยากรเล่ม
นั้นที่อยู่บนชัน้ 

3 นาท ี บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

4 กรณีไม่พบข้อมูล 
- แนะนำฐานข้อมูลของ
สำนักหอสมุดของ
มหาวิทยาลยัอื่น หรือ
ฐานข้อมูลออนไลน์อ่ืนที่มี
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
นั้นให้ผู้ใช้บริการทราบ 

2 นาท ี บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

5 - แนะนำวิธีและเทคนิคใน
การสืบค้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ตรงตามความต้องการและ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 
 
 

3 นาท ี บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

เริ่มต้น 

พิจารณา 

สอบถามความต้องการ 

ไม่พบ พบ 

แจ้งตำแหนง่ของ
ทรัพยากรให้

ผู้ใชบ้ริการทราบ 

A B 

แนะนำ 
ฐานข้อมูลอื่น 

แนะนำวิธ ี
และเทคนิค 
ในการสืบค้น 

170



ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
6  นำทรัพยากรสารสนเทศไป

ยืมที่เคาน์เตอร์บริการพร้อม
บัตรสมาชิก เมื่อเจ้าหน้าที่ทำ
การยืมทรัพยากรเรียบร้อย
แล้ว 
 

3 นาท ี บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

7 คืนบัตรสมาชิกพร้อม
ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม
ให้กับผู้ใช้บริการ 
 

1 นาท ี บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

  
 
 

   

 
 

ให้บริการการยืมทรัพยากร 

A 

สิ้นสุด 

B 

คืนบัตรสมาชิก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 

  



กระบวนการ : ให้บริการห้องปฏิบัติงานนวัตกรรม (CDTI Innovation Workshop) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ : 

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้บริการพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ 
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
แก่นักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบนั 

คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่ต่ำกว่า 3.80) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้อง
ปฏิบัติงาน/เคร่ืองมือ
เครื่องจักร 
- ยื่นแบบฟอร์ม online 

10 นาท ี นักเรียน 
นักศึกษา 
อาจารย ์

-แบบฟอร์ม 
online 

2 - ตรวจสอบความต้องการของ
ผู้ขอใช้และตารางเวลาการใช้
ห้อง/เครื่องมือ  
- ถ้าห้องไม่ว่างแจ้งให้ผู้ขอ
ทราบ ถ้าวา่งนำสง่หัวหน้างาน 

10 นาท ี เจ้าหน้าที ่ -แบบฟอร์ม 
online 
-ตารางเวลา 

3 - แจ้งวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดการขอใช้ห้อง 
และความพร้อมในการ
ให้บริการต่อหัวหน้างาน 

10 นาท ี เจ้าหน้าที ่  

4 - พิจารณาตามวัตถุประสงค์
การขอใช้ ความพร้อมของห้อง 
เครื่องมือ/เคร่ืองจักร วัสดุ
อุปกรณ์และความปลอดภัย 
ถ้าไม่อนุมัติ ให้แจ้งผู้ขอทราบ
พร้อมเหตุผล                                                              

10 นาท ี หัวหน้างาน -แบบฟอร์ม 
online 
-ตารางเวลา
ขอใช้ห้อง/
เครื่องมือ 

5 - เตรียมห้อง/พื้นที่ปฏิบัติงาน
ให้พร้อมใช้งาน 
- เตรียมเครื่องมือ/เครื่องจักร/
วัสดุ/อุปกรณ ์

1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที ่ -ตาราง 
checklist 
ก่อนใช้งาน 

6 - อำนวยความสะดวกในการใช้
ห้อง/พื้นทีป่ฏิบัตงิาน/ เครื่องมือ 
/เครื่องจักร/วัสดุ/อุปกรณ์ 
- แนะนำการใช้เคร่ืองมือ/
เครื่องจักรที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1-6 ชั่วโมง 
ตาม 

ใบขอใช้ 

หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที ่

 

เริ่มต้น 

กรอกและยื่นแบบฟอร์ม 

การขอใช้ห้องปฏิบัติการ 

ตรวจสอบ 

เสนอแบบฟอร์มต่อหัวหน้างาน 

ตรวจสอบ 

จัดเตรียมห้อง/พื้นที่ปฏิบัตงิาน 

พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ 

A 

ไม่ว่าง 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ว่าง 

ให้บริการ 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  - ตรวจสอบสภาพห้อง/พืน้ที่
ปฏิบัติงาน/เคร่ืองมือ/
เครื่องจักร/วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
 
 

30 นาท ี เจ้าหน้าที ่ -ตาราง 
checklist 
หลังใช้งาน 

8 - ถ้าชำรุดเสียหาย ให้บนัทึก
สาเหตุและความเสียหาย 
รายงานต่อหัวหน้างานเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตาม
ระเบียบ 
- ถ้าเรียบร้อยเป็นปกติ ให้
บันทึกเปน็ข้อมูลการใช้บริการ 

10 นาท ี เจ้าหน้าที ่ -ตาราง 
checklist 
หลังใช้งาน 

9 - จัดทำสรปุรายงานการใช้
บริการห้อง/พื้นที่ปฏบิัติงาน 
เครื่องมือ/เคร่ืองจักร/วัสดุ/
อุปกรณ์ ประจำเดือน 
- นำสง่หัวหน้างาน และ
จัดเก็บเป็นข้อมูลของงาน 

1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที ่ -แบบฟอร์ม
รายงานการ
ใช้บริการ
ประจำเดือน 

     

 

 

ตรวจสอบ 

ชำรุด 
เสียหาย เรียบร้อย 

สรุปการขอใช้บริการรายเดือน 

บันทึก/

ดำเนินการตาม

ระเบียบ 

บันทึก/เก็บสถิติ
การขอใช้ 

สิ้นสุด 

A 
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กระบวนการ : จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม ในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบและสรา้งสรรคง์านนวัตกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี ้

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จำนวนชิน้งานที่เปน็นวตักรรม (ไม่ต่ำกว่า 2 ชิ้น/ปี) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 - สำรวจความต้องการ
ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
- ประชาสัมพนัธ์โครงการ
อบรม/กิจกรรม 

1 สัปดาห์ หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที ่

-แบบสอบถาม 
online 
-โปสเตอร์/
ประกาศ 
online 

2 - วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจ/ประชาสัมพนัธ์ ที่ตรง
กับพันธกิจของหน่วยงาน มี
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ
สร้างงานนวัตกรรม มีความ
ทันสมัย 

1 วัน หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที ่

 

3 - เขียนวัตถุประสงค์การ
อบรม/การจัดกิจกรรม 
- เขียนหลักสูตรอบรม/
กิจกรรม 

3 ชั่วโมง หัวหน้างาน 

 

4 - คัดเลือกวิทยากร 
- ออกแบบโครงการอบรม/
กิจกรรม 

3 วัน หัวหน้างาน 
 

5 - เตรียมงานก่อนการ
ฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม 
- ให้บริการและอำนวยความ
สะดวกระหว่างการอบรม/
การจัดกิจกรรม 
- เก็บผลการจัดอบรมและ
ดำเนินการเก่ียวกับการเงิน 
เมื่อจบโครงการ 

ระยะเวลา
ตามที่

หลักสูตร/
กิจกรรม
กำหนด 

หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที ่

แบบสอบถาม 
online 

 

เริ่มต้น 

สำรวจความต้องการ 

วิเคราะห์ความต้องการ 

กำหนดวัตถุประสงค ์

การอบรม/การจัดกิจกรรม 

คัดเลือกวิทยากร 

และออกแบบโครงการ 

บริหารโครงการ 

ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม 

A B 

174



 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6  - ประเมินผลความสำเร็จของ
โครงการ เพื่อนำผลไปใช้
ประโยชน์การปรับปรุง
หลักสูตร/การดำเนิน
โครงการ ครั้งต่อไป 
 

1 วัน หัวหน้างาน  

7 - เขียนรายงานสรุปผล
โครงการ เสนอต่ออธิการบดี 
 

1 วัน หัวหน้างาน  

     

 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ปรับปรุง 

ผ่าน 

ประเมินผล 

A B 

สิ้นสุด 
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กระบวนการ : จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม ในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบและสรา้งสรรคง์านนวัตกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี ้

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อสอนความรู้และฝึกทักษะฝมีือในการออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงานแก่นักเรียน-นักศึกษา ผ่านกระบวนการ Design thinking 
เพื่อนำไปสู่ผลงานที่เปน็นวัตกรรม 

จำนวนผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
รายวิชา 
(ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียน-นักศึกษาทีล่งทะเบียน) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 กรอกแบบฟอร์มประมวล
การสอนและแผนการสอน 
(มคอ.3) 
 

1 วัน ผู้สอน 
หัวหน้างาน 

แบบฟอร์ม 
มคอ.3 

2 เตรียมสื่อการสอน วัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 
 

1 สัปดาห์ ผู้สอน 
หัวหน้างาน 

 

3 Empathize -การทำความ
เข้าใจปัญหาที่เราพยายาม
แก้ไข โดยการสังเกต การมี
ส่วนร่วม และการเอาใจใส่
ผู้คนรอบตัวเพ่ือทำความ
เข้าใจประสบการณ์และ
แรงจูงใจของพวกเขา 

6 คาบ ผู้สอน 
หัวหน้างาน 

ประเมินผล
เชิง
ประจักษ์
ระหว่างการ
เรียนการ
สอน 

4 Define -การนำข้อมูล
ทั้งหมดท่ีหาได้จากข้ัน 
Empathies มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ จากนั้น
เลือกเฉพาะข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาของเรา
จริงๆ ออกมา เพ่ือใช้
อธิบายปัญหาที่เรากำลัง
เผชิญอยู่ 
 

6 คาบ ผู้สอน 
หัวหน้างาน 

ประเมินผล
เชิง
ประจักษ์
ระหว่างการ
เรียนการ
สอน 

เริ่มต้น 

กรอกแบบฟอร์ม มคอ.3 

เตรียมอุปกรณ์ประกอบ 

การเรียนการสอน 

ดำเนินการสอน/กิจกรรม 

ขั้นที่ 2 Define 

A 

ดำเนินการสอน/กิจกรรม 

ขั้นที่ 1 Empathize 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5  Ideate -นำไอเดียที่ได้มา
สร้างให้เป็นรูปธรรมใช้การ
ระดมสมองสำหรับกระตุ้น
ให้สมาชิกทีมได้คิดอย่าง
อิสระ และขยายขอบเขต
แนวทางแก้ปัญหา จากนั้น
จึงรวบรวมไอเดียที่ได้แล้ว
เลือกวิธีที่คิดว่าดีหรือ
เหมาะสมที่สุด 

6 คาบ  ประเมินผล
เชิง
ประจักษ์
ระหว่างการ
เรียนการ
สอน 

6 Prototype -การสร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาต้นแบบ 
รวมถึงการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น กับ
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
จุดบกพร่องหรือแนวทาง
ปรับปรุงให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคหรือ
นำไปใช้แก้ปัญหาได้ดีที่สุด 

12 คาบ  ประเมินผล
เชิง
ประจักษ์
ระหว่างการ
เรียนการ
สอน 

7 Test -การทดสอบแนว
ทางแก้ไขปัญหาหรือ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง 

6 คาบ  ประเมินผล
เชิงประจักษ์
ระหว่างการ
เรียนการสอน 

8 ประเมินผลครั้งสุดท้าย 
 
 
 

1 วัน   

9 ส่งผลการเรียนที่งาน
ทะเบียนนักศึกษา 
 

1 วัน   

10 กรอกแบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินการของรายวชิา 
(มคอ.5) 

1 วัน ผู้สอน 
หัวหน้างาน 

แบบฟอร์ม 
มคอ.5 

     

ดำเนินการสอน/กิจกรรม 

ขั้นที่ 3 Ideate 

A 

ดำเนินการสอน/กิจกรรม 

ขั้นที่ 4 Prototype 

ดำเนินการสอน/กิจกรรม 

ขั้นที่ 5 test 

ปรับปรุง 

ผ่าน 

ประเมินผล 

รายงานผลการเรียน 

กรอกแบบฟอร์ม มคอ.5 

สิ้นสุด 
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กระบวนการ : จัดทำฐานข้อมูลโครงงานนักเรียน-นักศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี ้

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมลูโครงงานนักเรียน-นักศึกษาของ
สถาบันฯ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นคว้าและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

จำนวนโครงงานของนักเรียน-นกัศึกษาที่จบการศึกษาที่บนัทึกใน
ฐานข้อมูลและ Upload ไว้ที่ e-Library 
(ร้อยละ 100 ของจำนวนโครงงานที่ Upload ไว้ที่ e-Library) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ทำบนัทึกขอข้อมูลและ 
ไฟล์โครงงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของนักเรียน-นักศึกษา เม่ือ
จบปีการศึกษาจากโรงเรียน
และคณะตา่งๆของสถาบันฯ 

10 นาท ี หัวหน้างาน -บันทึก
ข้อความ 
-แบบฟอร์ม
ส่งข้อมูล 

2 รวบรวมโครงงานและจดัทำ
ฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อการ
สืบค้น 

1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที ่ -แบบฟอร์ม
ฐานข้อมูล 

3 เตรียมรายละเอียดข้อมูลและ
ไฟล์ของโครงงานที่ต้องใช้ใน
การ Upload  

1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที ่ -แบบฟอร์ม
ฐานข้อมูล 

4 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของฐานข้อมูลและ
รายละเอียดของโครงงานที่จะ
ใช้ Upload 
 

1 วัน หัวหน้างาน  

5 ทำการ Upload โครงงาน 
เก็บไว้ใน e-Library ของ
ห้องสมุดเพื่อการเผยแพร่ 
 

1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที ่ -แบบฟอร์ม
ฐานข้อมูล 

     

 

เริ่มต้น 

ทำบนัทึกขอข้อมูลโครงงาน 

รวบรวมและทำทะเบียน 
ข้อมูลโครงงาน 

เตรียมข้อมูลและไฟล ์
ที่ใช้ Upload 

Upload โครงงาน 

สิ้นสุด 

ตรวจสอบ 

ผ่าน 

แก้ไข 
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กระบวนการ : งานคัดเลือกโครงงานของนักเรียน-นักศึกษา เพือ่การพัฒนาต่อยอด/จดสิทธบิัตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี ้

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักเรียน-นักศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึง
หลักการหรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือ
ประดิษฐ์งานที่เป็นนวัตกรรมได้ 

จำนวนโครงงานของนักเรียน-นกัศึกษา ที่สามารถนำไปพฒันาต่อ
ยอด/จดสิทธบิัตรได ้
(ร้อยละ 10 ของจำนวนโครงงานของนักเรียน-นักศึกษาที่จบในปี
การศึกษา) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ทำบนัทึกขอข้อมูลและ 
ไฟล์โครงงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของนักเรียน-นักศึกษา เม่ือ
จบปีการศึกษาจากโรงเรียน
และคณะตา่งๆของสถาบันฯ 

10 นาท ี หัวหน้างาน -บันทึก
ข้อความ 
-แบบฟอร์ม
ส่งข้อมูล 

2 รวบรวมโครงงานและ 
ถ่ายภาพนิง่โครงสร้าง 
ส่วนประกอบ หรือบันทึก
วิดีโอแสดงการทำงานของ
โครงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
ใช้สำหรับประกอบ 
การพิจารณาคัดเลือก 

1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที ่ -แบบฟอร์ม
ฐานข้อมูล 

3 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
พิจารณาคัดเลือกโครงงานที่
แสดงให้เห็นถึงหลักการหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถ
นำไปพฒันาต่อยอดได้ หรือ
สามารถนำไปดำเนินการ 
จดสิทธิบตัรตามเงื่อนไขการ
ขอรับสิทธิบัตรของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์

1 สัปดาห์ หัวหน้างาน -แบบฟอร์ม
ฐานข้อมูล 

4 จัดทำฐานข้อมูลโครงงานที่ผา่น
การพิจารณาแล้วเก็บเป็น
ฐานข้อมูลส่วนกลาง และแจ้งให้
โรงเรียนและคณะตา่งๆ ทราบ 

1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที ่ -แบบฟอร์ม
ฐานข้อมูล 

     

เริ่มต้น 

ทำบนัทึกขอข้อมูลโครงงาน 

รวบรวมโครงงาน 

และบนัทึกภาพผลงาน 

พิจารณา 

พัฒนา 

ต่อยอดได้ 
จดสิทธิบตัรได ้

จัดทำฐานข้อมูลโครงงาน 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานทุนการศึกษาและบริการ 

นักเรียนนักศึกษา 

  



ภารกิจ : การจัดสรรทุนช่วยเหลือการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทนุการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสร้าง
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทีไ่ม่สำเร็จการศึกษาด้วยสาเหตุไม่ชำระ
ค่าเล่าเรียน (เปน็ 0) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   
 

   

1 ร่างประกาศและส่งให้
หน่วยงานนิติการตรวจสอบ
ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม  

3 วัน อ.สัจจาวุฒิ  
รอดสำราญ 
งานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ฯ 

งานทนุฯ :
ร่างประกาศ 
หน่วยงาน 
นิติการ : 

ตรวจ
ประกาศ 

2 สำเนาส่งประกาศเพื่อ
ประชาสัมพนัธ ์
 

1 วัน งานบริหารทั่วไปฯ  

3 คณะกรรมการทุน 
สัมภาษณน์ักเรียน/
นักศึกษารายคน 

4 วัน คณะกรรมการ
พิจารณาทนุฯ 

 

4 ทำหนังสือรวบรวมรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิรับทุนและวงเงิน
เสนออธิการบดีพิจารณา 

3 วัน น.ส.ลัดดา  
เหลาทอง 

 

5 อธิการบดีพิจารณาเห็นชอบ 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทนุ และ
วงเงินทุนช่วยเหลือ
รายบุคคล หากไม่เห็นชอบ
ส่งคณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนเพื่อเสนอใหม่ 

1 วัน อธิการบดี  

6 ร่างประกาศและส่งให้
หน่วยงานนิติการตรวจสอบ
ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม 

3 วัน อ.สัจจาวุฒิ  
รอดสำราญ  
งานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ฯ 

งานทนุฯ :
ร่างประกาศ 
หน่วยงาน 
นิติการ : 

ตรวจ
ประกาศ 

เริ่มต้น 

ออกประกาศทุนช่วยเหลือ
การศึกษาประจำป ี

พิจารณา 

A 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา 
ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ ์

คณะกรรมการทุนฯ  
สัมภาษณ์ผูส้มัครขอรับทุน 

เสนอรายชื่อผู้มีสทิธิรับทนุ 

และวงเงิน ให้อธิการบด ี

ออกประกาศรายชื่อและวงเงนิผู้
มีสิทธิรับทนุ 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  จัดทำเอกสารให้ผู้รับทุน
และผู้ปกครองบนัทึกและลง
นาม   
 
      

2 วัน อ.สัจจาวุฒิ  
รอดสำราญ 

 

8 ขออนุมัติเบิกเงิน และโอน 
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 

5 วัน นายกันตพัฒน์  
เวชสิทธิพงค ์

งานการเงนิและ
บัญช ี

งานทนุฯ : 
ตั้งเบิกทุน 

งานการเงนิฯ 
: จ่ายทนุ 

  
 

   

 
 

สิ้นสุด 

A 

ผู้มีสิทธิรับทุนรายงานตัวและทำ
หนังสือรับทราบเงื่อนไขรับทนุ 

เบิกทุนค่าเล่าเรียน 

/ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
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ภารกิจ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทนุการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

จัดให้มีการกู้ยืม กยศ. ในสถาบันให้กับนักเรียนนักศึกษา นักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินของนักศึกษาครบถ้วนได้เข้าใน
ระบบไปยัง กยศ. (ครบร้อยละ 100) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   
 
 

   

1 ออกแบบประชาสัมพันธ์
กำหนดการกู้ยืม ประจำ 
ปีการศึกษา 2563 

3 วัน อ.สัจจาวุฒ ิ
รอดสำราญ 

งานบริหารทั่วไปและ
สื่อสารองค์กร 

 

2 ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ทำการ 
Pre-Register เพื่อรับ
รหัสผ่าน 
 

ประมาณ 
เม.ย.-มิ.ย. 

น.ส.ลัดดา เหลาทอง 
น.ส.ณัชชา เรืองพุ่ม 

นักศึกษา 
(e-studentloan) 

 

3 ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน/แบบ
คำยืนยนัขอกู้ยืมเงินตามใน
ระยะเวลาที่กองทนุกำหนด 
พร้อมจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
คุณสมบัต ิ

ประมาณ 
เม.ย.-ก.ค. 

น.ส.ลัดดา เหลาทอง 
นักศึกษา 

(e-studentloan) 

 

4 บันทึกกรอบวงเงิน 5 วัน น.ส.ลัดดา เหลาทอง 
น.ส.ณัชชา เรืองพุ่ม 

นักศึกษา 
(e-studentloan) 

 

5 สัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืม  คณะกรรมการ
พิจารณาทนุ 

 

 

6 สถานศึกษา(รหัสผู้บริหาร) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม 

5 วัน น.ส.ลัดดา เหลาทอง 
น.ส.ณัชชา เรืองพุ่ม 

นักศึกษา 
(รหัสผู้บริหาร) 

 
 

ประกาศใน
ระบบ กยศ. 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพนัธ์กำหนดการกู้ยืม  
ประจำปีการศึกษา 

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ 
ทำการ Pre – Register  

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและรายใหม่ 
ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน 

งานทนุการศึกษา 

บันทึกกรอบวงเงิน 

สัมภาษณน์ักเรียน/นักศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  พิมพ์สัญญากู้ยืมเงนิ 30 วัน น.ส.ลัดดา เหลาทอง 
น.ส.ณัชชา เรืองพุ่ม 

 
 
 

 

8 สถานศึกษา (รหัสผู้บริหาร) 
ยืนยันความถูกต้องของ
สัญญากู้ยืมเงิน 

2 วัน น.ส.ลัดดา เหลาทอง 
น.ส.ณัชชา เรืองพุ่ม 

 

 

9 ลงนามรวบรวมสัญญาและ
เอกสารประกอบและแบบ
ลงทะเบียนนำสง่ธนาคาร 
รอเงินเข้าภายใน 30 วัน 
 

2 วัน น.ส.ลัดดา เหลาทอง 
น.ส.ณัชชา เรืองพุ่ม 

 

 

  
 

   

 
 

A 

สิ้นสุด 

พิมพ์สัญญากู้ยืมเงนิ 

ยืนยันความถูกต้อง 

ของสัญญากู้ยืมเงิน 

ลงนามสัญญาและ 

รวบรวมสัญญาส่งธนาคาร 
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ภารกิจ : ทุนสง่เสริมศักยภาพนกัศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทนุการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อเป็นการสนับสนนุการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่
สถาบนัฯ และมีความประพฤติเรียบร้อย 

นักเรียน/นักศึกษาที่มีเกณฑ์ครบได้รับทุน (ครบร้อยละ 100) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  
 
 

 
 
 

   

1 ร่างประกาศกำหนด
รายละเอียดทุนส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษา และนิติ
กรตรวจสอบก่อนเสนอ
อธิการบดีลงนาม 

3 วัน น.ส.ลัดดา  
เหลาทอง 
งานบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ฯ 

งานทนุฯ : 
ร่างประกาศ 
หน่วยงาน 
นิติการ :  

ตรวจประกาศ 
2 คณะ/โรงเรียนสง่รายชื่อ

นักเรียน-นักศึกษาที่มีเกณฑ์
ครบมายังงานทนุการศึกษา  

 คณะ 
โรงเรียนจิตรลดา

วิชาชีพ 

 

3 ทำหนังสือรวบรวมรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิรับทุนและวงเงิน 
เสนออธิการบดีพิจารณา 

3 วัน น.ส.ลัดดา  
เหลาทอง 

คณะกรรมการทุน 

 

4 อธิการบดีพิจารณาเห็นชอบ 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทนุ และ
วงเงินทุน หากไม่เห็นชอบให้
คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวน 

   

5 ขออนุมัติเบิกเงิน และโอน
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-
นักศึกษา 

5 วัน น.ส.ลัดดา  
เหลาทอง 

งานการเงนิและ
บัญช ี

 

  
 

   

 
 
 
 

เริ่มต้น 

ออกประกาศรายละเอียดทุน 

พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สิ้นสุด 

ส่งรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา 
ที่ได้รับทนุให้งานทุนฯ 

เสนอรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา
ให้อธิการบดีพิจารณา 

โอนเงินให้นักเรียน-นักศึกษา 

ที่ได้รับทนุ 
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ภารกิจ : การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทนุการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง เอกสารคำร้องขอผ่อนผันของนักศึกษาได้รับการอนุมัติและ
ดำเนินการส่งต่อไปยังสสัดีอำเภอ ร้อยละ 100 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษา
ชายที่อายุย่างเข้า 21 ปี ต้อง
ไปรับหมายเรียก ณ ภูมิลำเนา
ที่ขึ้นทะเบียนทหารไว้  

1 เดือน อ.สัจจาวุฒิ 
รอดสำราญ 
น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

 

2 นักศึกษารับคำร้องขอผ่อน
ผันที่งานทุนการศึกษาและ
บริการนักเรียนนักศึกษา 

1 วัน น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

 

3 ส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 3 
ชุด ดังนี ้
-  สำเนา สด.๙   
- สำเนาหมายเรียก สด.๓๕  
- สำเนาบัตรนักศึกษา  
- สำเนาทะเบียนบา้น  
- สำเนาบัตรประชาชน  
- หนังสือรับรองนักศึกษา  
(๒ เดือน) 

2 เดือน น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

 

4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
และคุณสมบตัิของนักศึกษา
ที่มีสิทธิผ่อนผันทหาร
เบื้องต้น 

3 วัน น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

 

5 รองอธิการบดีฯ ลงนาม
รับรองสำเนาเอกสารและ
บัญชีรายชื่อผู้มีสทิธิผ่อนผัน 

 รอง
อธิการบดี 

 

6 นำสง่เอกสารขอผ่อนผันฯ  
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละ
จังหวัด 

5 วัน อ.สัจจาวุฒิ 
รอดสำราญ 
น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษา 

รับหมายเรียก (สด.๓๕) 

เขียนใบคำร้องขอผ่อนผนัทหาร 

พร้อมเตรียมเอกสาร 

งานทนุฯรับใบคำร้องฯ  
พร้อมหลักฐาน 

ตรวจสอบ 
ไม่ครบ 

ครบ 

รองอธิการบดีลงนาม 

นำสง่เอกสาร 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติ 
ถ้าไม่อนุมัติแล้วแจง้กลับมา
ให้สถาบันฯ ทราบ 
 
 
 

14 วัน   

8 ประกาศรายชื่อในเว็บไซต์
ของสถาบัน และบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ของ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนและ
นักศึกษา 

5 วัน น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ฯ 

งานทนุฯ : 
ร่างประกาศ 

หน่วยงานนิติการ 
: 

ตรวจประกาศ 
9 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ

กับสัสดีอำเภอก่อนวันตรวจ
เลือก 2 สัปดาห์ รายงานตัว
ตามหมายเรียก สด.35  

1 วัน น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

 

     

 
 
 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

A 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทีไ่ด้รับ
การอนุมัติผ่อนผนัฯ 

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ 
กับสัสดีอำเภอ 

สิ้นสุด 

แจ้ง
สถาบนัฯ 
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ภารกิจ : การเบิกค่าสินไหมทดแทนประกันอบุัติเหตุ (กรณีนักเรียน/นักศึกษา ไม่ได้ใช้สิทธผิ่านบัตรประกัน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทนุการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อเบิกเงินประกันอุบัติเหตุของนักเรียน/นักศึกษาตลอดปี
การศึกษา 

นักเรียน/นักศึกษาที่ใช้สิทธิในการเบิกค่าสินไหมทดแทนการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการได้รับเงินประกัน 
ตามสิทธิ ร้อยละ 100 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 รับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 
/ ใบรับรองแพทย์ / สำเนา
บัตรประชาชน / สำเนาหน้า
สมุดบัญชีธนาคาร 

1 วัน น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

 

2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
และสิทธิในการเบิกค่าสนิไหม
ทดแทน 

1 วัน น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

 

3 เจ้าหน้าที่ติดต่อสง่มอบ
เอกสารให้ทางตัวแทนประกนั
เพื่อดำเนินการเบิกค่าสนิไหม
ทดแทน 

3 วัน น.ส.ณัชชา 
เรืองพุ่ม 

 

4 บริษัทประกนัจะดำเนินการ
โอนเงินค่าสินไหมทดแทน
การรักษาพยาบาลให้กับ
นักศึกษาตามใบเสร็จคา่รักษา
ตามจริง 

14 วัน   

     

 
 

เริ่มต้น 

รับเอกสารในการขอเบิกเงิน 

ค่ารักษาพยาบาล 

ตรวจสอบ 
ไม่ครบ 

ครบ 

ยื่นเอกสารให้ตัวแทนประกัน 

บริษัทประกนัโอนเงิน 

ค่ารักษาพยาบาล 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา 

 

 

 
  



ภารกิจ : การจัดทำใบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity transcript) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพฒันาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและ 
ออกใบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ดำเนินการจัดทำใบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่มี
นักศึกษายื่นขอ ร้อยละ 100 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ผู้ดูแลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

7 วัน ผู้ดูแลโครงการ
หรือ 

เจ้าของ
โครงการ 

 

แจ้งทางผู้ดูแล
โครงการส่ง

รายชื่อนักศึกษา 
ที่เข้าร่วม 

2 บันทึกรายชื่อนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมในระบบ 

2 วัน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายกันตพัฒน ์
เวชสิทธิพงค ์

 

3 รวบรวมรายชื่อนักศึกษา 
ที่ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน
และวัดผลเพื่อขอใบรายงาน
การเข้าร่วมกิจกรรม และ
พิมพ์ใบรายงานเสนอ 
หัวหน้างานลงนาม 

5 วัน นายกันตพัฒน ์
เวชสิทธิพงค ์
อ.วสุกานต์  
ธีรภัทกร 

 

4 เสนอรองอธิการบดีเพื่อ
พิจารณาลงนาม 
 

 รองอธิการบดี  

5 นักศึกษารับใบรายงานการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1 วัน งานทะเบียน
และวัดผล 

 

     

 
 

เริ่มต้น 

ส่งรายชื่อนักศึกษา 

เข้าระบบ Vision-Net 
กิจกรรมนักศึกษา 

เสนอรายชื่อนักศึกษา 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

เสนอรองอธิการบดีลงนาม 

นักศึกษารับใบรายงาน 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพฒันาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกบั
วิสัยทัศน์ของทางสถาบัน ตลอดจนการเสริมทักษะดา้นตา่งๆ เพือ่
สร้างแรงจูงใจ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง 

- จำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ  
  ร้อยละ 100 (ประมาณ 250 คน) 
- จำนวนนักเรียน นักศึกษามีความรู้ และทักษะผ่านเกณฑ์ที ่
  กำหนด 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ระดมความคิดเห็นและ
รวบรวมกิจกรรมดำเนินการ 

3 วัน คณะกรรมการ
สโมสร

นักศึกษา 

 

2 เสนอขออนุมัติการจัด
โครงการและกิจกรรม  

2 วัน คณะทำงาน
คณะกรรมการ

สโมสร
นักศึกษา 

 

3 เสนอโครงการ/กิจกรรมให้
หัวหน้างานพัฒนาและ
ติดตามผลฯ พิจารณา 
 

2 วัน ที่ปรึกษา
โครงการ/
กิจกรรม 

 

4 รองอธิการบดีที่กำกับดูแล
พิจารณาอนุมัติการดำเนนิ
โครงการ 
 

 รองอธิการบดี  

5 จัดกิจกรรมตามแผนการ
ดำเนินงานที่กำหนดไว้ใน
โครงการ 

 ที่ปรึกษา
โครงการ/
กิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา 

 

6 สรุปผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการ 
 - ข้อดี นำไปพัฒนาต่อ 
 - ข้อบกพร่อง นำไปปรับปรุง
พัฒนาในปีต่อๆไป 

1 วัน คณะทำงาน
และนักศึกษา 

 

เริ่มต้น 

ประชุมวางแผน 
จัดทำโครงการ/กิจกรรม 

เสนอโครงการ/กิจกรรม 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ประเมินผล 
โครงการ/กิจกรรม 

A 
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ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7  จัดทำรูปเล่มรายงาน เสนอ
ต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแล 
 
 
 

7 วัน คณะทำงาน
และนักศึกษา 

 

     

 
หมายเหตุ คณะทำงาน หมายถงึ อาจารย์ทีป่รึกษา และฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา  

สรุปรายงาน 

สิ้นสุด 

A 
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ภารกิจ : การจัดกิจกรรมชมรม/สโมสรนักศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพฒันาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อสร้างการมีส่วนรวมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

มีกิจกรรมนักศึกษาที่ริเร่ิมในชมรม/สโมสรนักศึกษาในแต่ละ 
ปีการศึกษาไมน่้อยกว่าชมรมละ 1 กิจกรรมและสโมสรนักศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 ชมรม/สโมสรนักศึกษา 
เขียนโครงการ 
 

 ชมรม/สโมสร
นักศึกษา 

 

2 อ.ที่ปรึกษาชมรม/สโมสร
นักศึกษา พิจารณาแบบ
เสนอโครงการ 
 

3 วัน อ.ที่ปรึกษาชมรม/
สโมสรนักศึกษา 

 

3 หัวหน้างานพัฒนาและ
ติดตามผลนักเรียนนักศึกษา 
พิจารณาแบบเสนอโครงการ 
 

3 วัน หัวหน้างานพัฒนา
และติดตามผลฯ 

 

4 รองอธิการบดีและอธิการบดี
พิจารณาอนุมัติการ
ดำเนินงานโครงการ 
 

 รองอธิการบดี 
อธิการบดี  

 

5 เบิกเงินทดรองจ่าย 
 
 

5 วัน นายกันตพัฒน ์
เวชสิทธิพงค ์
งานการเงนิฯ 

 

6 จัดกิจกรรมตามแผนการ
ดำเนินการที่ระบไุว้ใน
โครงการ 

 ชมรม 
สโมสรนักศึกษา 
อ.ที่ปรึกษาฯ 

 

7 สรุปกิจกรรมและประเมนิผล
การดำเนินการ และเบิก
จ่ายเงินตามที่จา่ยจริง 
 

 ชมรม 
สโมสรนักศึกษา 
นายกันตพัฒน ์
เวชสิทธิพงค ์

 

     

เริ่มต้น 

ชมรม/สโมสรนักศึกษา 
เขียนโครงการ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

พิจารณา 
ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

เบิกเงินทดรองจ่าย 

จัดกิจกรรม 
ตามแผนดำเนนิการ 

สรุปผลการดำเนนิงาน 

สิ้นสุด 
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ภารกิจ : การบริการให้คำปรึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพฒันาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ :  

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี ้

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาให้เข้ามาขอรับคำปรึกษา 
เพื่อให้เกิดความสบายใจ ไม่รู้สกึโดดเดี่ยว สามารถทราบปัญหา 
เข้าใจปัญหาตลอดจนมทีักษะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง
ได ้

- นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารบัคำปรึกษาได้รับการให้คำปรึกษา
จากทีม ร้อยละ 100 
- นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาขอคำปรึกษา สามารถแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้ ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

1 นักเรียน/นักศึกษาขอเข้ารับ
คำปรึกษา 
 

 นักเรียน 
นักศึกษา 

 

2 ผู้ให้คำปรึกษาพูดคุยกับ
นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อคัดกรองเบื้องต้น 
 

1 วัน ทีมให้คำปรึกษา  

3 นักเรียนนักศึกษาเข้าพบ
ผู้ให้คำปรึกษาหรือจิตแพทย์ 
 

 ทีมให้คำปรึกษา
และจิตแพทย ์

 

4 ติดตามผลในการให้
คำปรึกษา 
- โทรศัพท์สอบถาม 
- นัดพบเปน็ระยะ 
- เยี่ยมบ้าน 

3-6 เดือน ทีมให้คำปรึกษา 
หัวหน้างานพัฒนา
และติดตามผลฯ 

 

5 รายงานต่อรองอธิการบดี 
ที่กำกับดูแล 
 

1 วัน หัวหน้างานพัฒนา
และติดตามผลฯ 

 

     

 
หมายเหตุ :  ทีมให้คำปรึกษา ประกอบด้วย 
 1. อ.วสุกานต์ ธีรภัทกร  2. นายแพทย์ พรศักดิ์ นิ้มวฒันากุล 
 3. อ.สัจจาวุฒิ รอดสำราญ 4. อ.ธเนศ แม้นอินทร์ 
 5. อ.อรอุมา นาทสีทา 

เริ่มต้น 

นักเรียน/นักศึกษา 

ขอเข้ารับคำปรึกษา 

คัดกรอง 

แนะนำไมไ่ด ้ แนะนำได ้

ติดตามผลในการให้คำปรึกษา 

รายงานต่อรองอธิการบดี 

สิ้นสุด 

พบ
จิตแพทย ์

ให้
คำปรึกษา 
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