คำนำ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบั ติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) เป็นเอกสารที่แ นะนา
วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีทิศทางการปฏิบัติงานเป็นแนวเดียวกัน โดยระบุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้
เกิดผลการปฏิบัติงานจริงที่ปฏิบัติได้ โดยสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน มีฐานะเทียบเท่าระดับคณะมี
ระบบ กลไก การบริหารหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนาของประเทศ”
จึงมุ่งเน้นภารกิจการให้ บริ การด้านต่าง ๆ โดยคานึงถึงประสิ ทธิภาพประสิทธิผล และความคุ้มค่า
ดังนั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงคาดหวังว่ าผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้ว นตามกระบวนงานอย่ างมีคุณภาพ ซึ่งผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure: SOP) จะส่งผลให้หน่วยงานประสบความสาเร็จด้วย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนหน่วยงำน
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การ
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกได้แยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยรวมเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานโสตทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทา
หน้าที่บริหารจัดการและส่ งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา การเรี ย นการสอนและการวิจั ย รวมถึงให้ บริการแก่ประชาชนและชุมชนแวดล้ อมด้ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน
2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ ปณิธำน เป้ำหมำย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ ของหน่วยงำน
ปรัชญำ
“มุ่งสู่การเป็น Digital University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล”
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนาของประเทศ”
ปณิธำน
1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้
และบริการสารสนเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัย การบริการสารสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่ก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

4

ประเด็นยุทธศำสตร์
1. e-Learning การสร้ างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
2. e-Management การเป็นผู้นาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการทางการศึกษา
3. e-Workforce การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
4. e-Service การเพิ่มมูลค่าของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทาง Thailand 4.0 และ
Digital University
3. รำยชื่อผู้บริหำรของหน่วยงำนชุดปัจจุบัน
รำยชื่อผู้บริหำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์วิชริณี สวัสดี
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ มัตติทานนท์ รองผู้อานวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5. อาจารย์พนา จันทิวาสน์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
6. อาจารย์บุญชม สุดจิตต์
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาทักษะดิจิทัล
7. นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. โครงสร้ำงหน่วยงำน

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อธิการบดี
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

งานหอสมุดกลาง

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

รองผู้อานวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีการศึกษา

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาทักษะดิจทิ ัล

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารงานทั่วไป

รูปภำพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน
กำรแบ่งส่วนรำชกำร
สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานหอสมุดกลาง
3. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. งานเทคโนโลยีการศึกษา
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บทที่ 2
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

งานบริหารงานทั่วไป

งานหอสมุดกลาง

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีการศึกษา
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1. ตำแหน่งและหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
หน้ าที่ส านั กงานผู้ อานวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีภ าระหน้าที่รับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับจัดทาแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวมถึงกากับ ติดตามและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนต่ออธิการบดีห รื อรองอธิ การบดีที่ ไ ด้รับมอบหมาย ดาเนินงานห้ องสมุด งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เครือข่ายโทรศัพท์ภายใน และงานโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
ของคณาจารย์ บุ คลากรและนั กศึกษา บริ การวิช าการและสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัยแก่
ประชาชนทั่ว ไป เพื่อสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ตลอดชีพ ซ่อมบารุง และการจัดการการให้ บริการระบบเครือข่ า ย
สารสนเทศ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพแก่มหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร บุคลากร และการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(1) งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภ าระหน้ าที่รั บ ผิ ดชอบด้า นเลขานุ การผู้ อานวยการ งานด้านสารบรรณ งานการประชุม งาน
บุคลากรและงานสวัสดิการ และงานติดต่อประสานงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
การจัดทาคาเสนอของบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ ควบคุมงบประมาณประจาปี การบริหารจัดการด้าน
พัสดุ และการรายงานด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ รายงานประจาปี เว็บไซต์ และสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานจัดทาข้อมูลด้านการฝึกอบรม/ดูงานและการพัฒ นา
วิเคราะห์ บริหารงานบุคคล และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดนโยบายในการบริหารงานและการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานและ
แนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) งำนหอสมุดกลำง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบบริการยืมขคืน จัดซื้อ จัดหาและต่ออายุสมาชิกวารสาร และสิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง
ลงทะเบี ย นและประทั บ ตราวารสารใหม่ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง บั น ทึ ก ลงรายการข้ อ มู ล วารสารและจั ด ท า
ดรรชนีวารสารเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดเรียงวารสารปัจจุบัน วารสารล่วงเวลา และวารสารเย็บเล่มขึ้นชั้น
ควบคุม รวบรวม จัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาเพื่อรอดาเนินการเย็บเล่ม งานแนะนาวารสารใหม่งานดูแลความ
เรียบร้อยของสถานที่บริเวณงานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ จัดเก็บข้อมูลสถิติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดซื้อ
จัดหา และเตรียมความพร้อมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดประเภทสื่อโสตทัศน์ บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด
และตอบคาถามค้นคว้าสารสนเทศ จัดทาข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไชต์หอสมุดกลางและ สื่อ Social
media ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ Infographic ข้ อ มู ล สารสนเทศ แนะน าทรั พ ยากร
สารสนเทศใหม่และน่าสนใจ ข่าวสารประชาสัมพันธ์และรูปภาพกิจกรรม ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Access Learning) เบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งาน สรุปยอดเงินค่าปรับหนังสือเกินกาหนด
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ประจาวัน ผลัดเปลี่ยนเวรงานบริการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม 5 ส. ร่วมให้คาปรึกษาแก่นิสิต
นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ ร่วมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ภายในห้องสมุด และจัดทาคู่มือการ
ปฏิบั ติงาน รวมถึงกาหนดนโยบายในการบริห ารงานและการดาเนินงานที่ เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิ ดชอบให้
ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน และแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยออกแบบสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริหารจัดการระบบสารสนเทศภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก จัดฝึกอบรมด้าน ICT ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการบริหารจัดการเว็ บไซต์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย ด าเนิ น การบริ ห ารจัด การระบบ
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้งาน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อมัลติมีเดียใน
รู ป แบบต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้งาน ภารกิจพัฒนา ปรับปรุง และจัดทาระบบ เพื่อเอื้ออานวยความสะดวก และเพื่อ
ใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัย และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดนโยบายในการบริหารงานและการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและ
แนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภ าระหน้ าที่รั บ ผิ ดชอบดูแลระบบเครื อข่า ยทั้ง อิน เตอร์เน็ต และโทรศั พ ท์ข องมหาวิ ทยาลั ย ให้
สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดู แ ลระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของการใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยของ
มหาวิทยาลัย ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล
การทางาน งานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ช่ายหลักภายในมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการทางาน งานโทรศัพท์
(IP Phone) และกล้ อ งวงจรปิ ด (IP Camera) ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ควบคุ ม ดู แ ลการท างาน งานซ่ อ มบ ารุ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในมหาวิทยาลัย และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึงกาหนดนโยบายในการ
บริหารงานและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบควบคุม จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สาหรับงานประชุมและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ควบคุม บริการยืม -คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุม ดูแล ดาเนินการให้
คาแนะนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน ระบบ e-learning ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LMS) สาหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย ควบคุมการผลิตและจัดทาสื่อ Multimedia ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาส่งเสริม และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยดาเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสานัก
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแล Social Network สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบ e-learning สามารถแก้ไขและดูแลบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดูแลระบบ
โทรศัพท์โสตทัศนูปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน (ห้องเรียน) และห้องประชุมต่าง ๆ อาคารศูนย์เรียนรวม และ
อาคารวิทยบริการฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและสรุปรายงานผลการทางาน
และการใช้งานของระบบฯ ประจาทุกเดือน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการทางานของระบบฯ ทั้งกรณีมีตรวจสอบพบ
หรือได้รับการแจ้งปัญหาให้มีสถานะพร้อมใช้งานทุกห้องทั้งห้องเรียนและห้องประชุม ติ ดตั้ง/ย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์
ฯ ทั้งกรณีที่ทดแทนอุปกรณ์ที่มีความชารุดบกพร่อง และกรณีที่มีการขอใช้งานเพิ่มเติมในบริเวณหรืองานต่าง ๆ ให้
อุปกรณ์และระบบฯ สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม
ในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (ตามที่ได้รับแจ้ง) ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ พร้อม
สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ประจาทุกเดือน ดูแล บารุง และเก็บรักษาอุปกรณ์ฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน
ตลอดเวลา (กรณีมีอุปกรณ์ช ารุด ต้องเร่งดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน) ให้บริ การให้
คาแนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดูแล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และ
ระบบสาธารณูปโภคของอาคารวิทยบริการฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุง/
แก้ไข/เพิ่มเติมระบบฯ ให้สามารถทางานได้อย่างปกติ หรือตามที่ผู้บริห ารสั่งการให้ดาเนินการ เพื่ออานวยความ
สะดวก และบริการงานตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดนโยบายในการ
บริหารงาน และการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(1) งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภ าระหน้ าที่รั บ ผิ ดชอบด้า นเลขานุ การผู้ อานวยการ งานด้านสารบรรณ งานการประชุม งาน
บุคลากรและงานสวัสดิการ และงานติดต่อประสานงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
การจัดทาคาเสนอของบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ ควบคุมงบประมาณประจาปี การบริหารจัดการด้าน
พัสดุ และการรายงานด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ รายงานประจาปี เว็บไซต์ และสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ้ายเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานจัดทาข้อมูลด้านการฝึกอบรม/ดูงานและการพัฒ นา
วิเคราะห์ บริหารงานบุคคล และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดนโยบายในการบริหารงานและการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานและ
แนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1 การร่างหนังสือราชการ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.001)
1.2 การรับหนังสือ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.002)
1.3 การส่งหนังสือราชการ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.003)
1.4 การควบคุมดูแลการใช้ห้องประชุม (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.004)
1.5 การสารวจวัสดุ และครุภัณฑ์ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.005)
1.6 การจัดซื้อ จัดจ้าง (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.006)
1.7 การจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.007)
1.8 การจัดทารายงานบริหารความเสี่ยง (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.008)
1.9 การจัดประชุม (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.009)
1.10 การจัดทาข้อมูลวันลาบุคลากร (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.010)
1.11 การจัดเก็บเอกสาร (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.011)
1.12 การจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.012)
1.13 การจัดทาแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.013)
1.14 การจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดและเสื่อมสภาพ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.01.014)
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1.1 กำรร่ำงหนังสือรำชกำร
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรร่ำงหนังสือรำชกำร
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.01.001

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานทั่วไปของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนและกระบวนการจัดทาร่างหนังสือราชการ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้ อ ยละข้ อ ผิ ด พลาดของหนั ง สื อ ราชการที่ ส่ ง ออกไปยั ง หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอก
(ไม่เกินร้อยละ 3)
ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการร่างหนังสือราชการ ได้ถูกแบบ ถูกหลักภาษา ถูกเนื้อหา ถูกความนิยม และเป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ครอบคลุมถึงขั้นตอน การลงนามของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
คำจำกัดควำม : กำรร่ำงหนังสือ คือ กำรเรียบเรียงข้อควำมขึ้นต้นตำมเรื่องที่จะแจ้งควำมประสงค์ไปยังผู้ที่รับ หรือผู้ที่ต้ อง
ทรำบหนังสือนั้นก่อนที่จะใช้จัดทำเป็นต้นฉบับ
หลักกำรร่ำงหนังสือ ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง แยกประเด็นที่เป็นเหตุผล และความมุ่งหมายที่จะทา
หนั ง สื อ นั้ น โดยตั้ ง หั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะร่ า งว่ า อะไร เมื่ อ ไร ที่ ไ หน ใคร ท าไม อย่ า งไร เป็ น ข้ อ ๆ ไว้
ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายควรใช้ถ้อยคาสั้นแต่เข้าใจง่าย พยายามใช้คาธรรมดา
ที่ไม่มีความหมายได้หลายทาง สานวนที่ไม่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นสานวนหนังสือไม่ควรใช้ ควรระวังอักขรวิธี
ตัวสะกด การันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้องข้อสาคัญต้องระลังถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่า เข้าใจถูกต้องตามความ
ประสงค์ที่มีหนังสือไปการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี
1. เขียนให้ถูกต้อง โดยเขียนให้ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความนิยม
2. เขียนให้ชัดเจน โดยชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในจุดประสงค์ และกระจ่างในวรรคตอน
3. เขียนให้รัดกุม โดยเขียนให้มีความหมายแน่นอนดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ให้โต้แย้ง เขียนให้กะทัดรัด โดยเขียน
ให้สั้น ไม่ใช้ข้อความ เยิ่นเย้อ ยืดยาด หรือใช้ถ้อยคาพุ่มเฟือยโดยไม่จาเป็น เขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็น
ผลดี โดยเขียนให้ผู้รับเข้าใจว่า ผู้มีหนังสือต้องการอะไร จะให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติอย่างไร
การเขียนให้ถูกต้อง
1. เขียนให้ถูกแบบ กาหนดได้ 3 แบบ คือ
- แบบหนังสือภายนอก
- แบบหนังสือภายใน
- แบบหนังสือประทับตรา
2. การเขียนให้ถูกเนื้อหา ประกอบด้วย
- เหตุที่มีหนังสือไป
- จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรร่ำงหนังสือรำชกำร
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.01.001

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

ผู้อำนวยกำร : พิจารณาลงนามหนังสือราชการ
หัวหน้ำสำนักงำน : ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามผู้ตรวจทานหนังสือราชการ
เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนทั่วไป : รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา และพิมพ์หนังสือราชการ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และภาคผนวก (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2543
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)
3. คาอธิบายระเบียบงานสารบรรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2533
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548
5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
6. พ.ร.บ. ธุรการอิเล็กทรอนิกส์
7. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
8. แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage
9. เลขหนังสือของหน่วยงาน ตามหนังสือที่ อว 0651.104(2)/0861 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64 ประทับตราประกาศ
กาหนดเลขที่หนังสือหน่วยงานฯ
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. คาสั่ง
5. ระเบียบ
6. ข้อบังคับ
7. ประกาศ
8. แถลงการณ์
9. ข่าว
10.หนังสือรับรอง
11.รายงานการประชุม
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
หนังสือราชการ

งานบริหารงานทั่วไป

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

5 ปี

เรียงตามวันที่

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

5-10 นาที

รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา

10-20 นาที

ร่างหนังสือราชการ

จัดทาร่าง และพิมพ์หนังสือราชการ

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปจัดทา
ร่างหนังสือราชการ

5 นาที

ร่างหนังสือราชการ

เสนอหนังสือราชการ

เสนอร่างหนังสือราชการต่อหัวหน้า
งาน/หัวหน้าสานักงาน
เสนอหัวหน้าสานักงานตรวจสอบ
ความถูกต้อง และลงนามผู้ตรวจทาน
หนังสือราชการ

5-15 นาที

ร่างหนังสือราชการ

5 นาที

ร่างหนังสือราชการ

10-20 นาที

ร่างหนังสือราชการ

เริ่มต้น
1.

2.

3.

4.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
หัวหน้า
สานักงาน

ไม่ถูกต้อง
พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องและลงนามผู้
ตรวจทานหนังสือราชการ

ถูกต้อง
5.

6.

หัวหน้า
สานักงาน

เสนอร่างหนังสือราชการต่อ
ผู้อานวยการ

เสนอหนังสือราชการ

ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ พิจารณาลงนามหนังสือ
ราชการ
พิจารณา
ลงนามหนังสือราชการ

ไม่ลงนาม

ลงนาม
สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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1.2 กำรรับหนังสือ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรรับหนังสือ
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
2565.สวส.
21/1/65
302.01.002

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้าและป้องกันหนังสือราชการสูญหาย
2. เพื่อให้งานสารบรรณเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : 1. ร้อยละของจานวนหนังสือที่มีการรับเข้าและไม่มีการสูญหาย (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80)
2. สามารถติดตามเอกสารและค้นหาเอกสารภายใน 10 นาที
ขอบเขตงำน : วิธีการปฏิบัตินี้ครอบคลุม หนังสือภายในและภายนอก ตั้งแต่รับหนังสือและคัดแยกหนังสือ ลงทะเบียน
หนังสือ การตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึ กคาสั่งการ การจัดส่งให้หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ
ส่วนที่ การรับหนังสือ ข้อ 35 ครอบคลุมขั้นตอนการรั บหนังสือ การเกษียณเรื่องเพื่อนาเสนอผู้บริหารการ
ออกเลขหนังสือ การจัดเก็บหนังสือ
คำจำกัดควำม : หนังสือรำชกำร หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
- หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
- หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
- หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
- เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
หนังสือภำยใน หมายถึง หนังสือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หนังสือภำยนอก หมายถึง หนังสือจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ทะเบียนหนังสือรับ หมายถึง เล่มทะเบียนที่ใช้สาหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจาวัน โดย
เรียงลาดับลงมาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร : พิจารณา อนุมัติ และสั่งการ
รับผิดชอบ : หัวหน้ำสำนักงำน : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง
ตรวจสอบ เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้อานวยการ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรงำนทั่ ว ไป : รั บ หนั ง สื อ จากหน่ ว ยงานภายใน/ภายนอก และจากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนรับหนังสือโดยแยกเป็นทะเบียนหนังสือรับภายใน และทะเบียนหนังสือรับภายนอก
และบันทึกคาสั่งการ ลงในทะเบียนหนังสือรับภายในและภายนอก สาเนาและสแกนหนังสือ เพื่อจัดเก็บเข้า
ระบบสืบค้น ดาเนินการส่งหนังสือถึงหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือที่ส่งภายนอก ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี
- คาสั่ง ประกาศ ออกเลขที่คาสั่ง และลงวันที่
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรรับหนังสือ
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
2565.สวส.
21/1/65
302.01.002

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และภาคผนวก (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2543
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)
3. คาอธิบายระเบียบงานสารบรรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2533
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548
5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
6. พ.ร.บ. ธุรการอิเล็กทรอนิกส์
7. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
8. แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage
9. เลขหนั งสื อของหน่ ว ยงาน ตามหนังสื อที่ อว 0651.104(2)/0861 ลงวันที่ 25 มี. ค. 64 ประทับตรา
ประกาศกาหนดเลขที่หนังสือหน่วยงานฯ
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ทะเบียนหนังสือรับ (เล่ม)
2. ทะเบียนหนังสือรับ (Drive) https://rb.gy/raojf5
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
หนังสือรับภายใน/
ภายนอก

งานบริหารงานทั่วไป

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน และจัดเก็บ
ผ่าน google Drive
https://rb.gy/raojf5

5 ปี

เรียงตามวันที่

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด
งำน

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ระยะเวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

2.

3.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับ
หนังสือจาหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก

1-2 นาที

หนังสือ
ราชการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคัด
แยกหนังสือภายในและหนังสือ
ภายนอก เพือ่ ลงทะเบียน
หนังสือรับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ จัดลาดับความสาคัญ
และ ความเร่งด่วน /กลั่นกรอง
หนังสือ กรณี ตัวอักษรหรือคา
ในหนังสือไม่ถูกต้อง ส่งกลับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อ
แก้ไข (กรณีหนังสือภายใน)

1-2 นาที

หนังสือ
ราชการ

1-2 นาที

หนังสือ
ราชการ

1-2 นาที

ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน/ภายนอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลงทะเบียนหนังสือรับจาก
หน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก

1. ทะเบียน
หนังสือรับ
2. หนังสือ
ราชการ

5 นาที

หัวหน้าสานักงานเสนอเรื่อง

หัวหน้าสานักงานเสนอ
ความเห็นต่อ ผู้อานวยการ
เพื่อพิจารณา

หนังสือ
ราชการ

รับหนังสือ

คัดแยกหนังสือราชการ

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
พิจารณา/วิเคราะห์/
แยกประเภท/
กลั่นกรอง/สรุปเรื่อง

ส่งคืนเอกสารให้
หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องกรณีมีการแก้ไข

ถูกต้อง
4.

5.

6.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
หัวหน้า
สานักงาน

ไม่ถูกต้อง

ผู้อานวยการ
พิจารณาหนังสือ
ราชการ

ผู้อานวยการพิจารณาลงนาม
สั่งการและมอบหมายผู้ที่
เกี่ยวข้อง

5-10 นาที หนังสือ
ราชการ

ไม่ลงนาม

ลงนาม

2
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ลำดับ
ที่
7.

7.

8.

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทัวไ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด
งำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

2

มอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

ติดตาม / จัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส่ง
เอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
คาสั่งการในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จัดเก็บเอกสาร

1-2 นาที

หนังสือ
ราชการ

1-2 นาที

หนังสือ
ราชการ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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1.3 กำรส่งหนังสือรำชกำร
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรส่งหนังสือรำชกำร
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.01.003

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานระบบสารบรรณเกี่ยวกับการส่งหนังสือราชการให้สามารถ
จัดส่งหนังสือได้ทันตามความต้องการของหน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละหนังสือที่ส่งออกไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกได้ทันตามเวลาที่กาหนด (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80)
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง โดยการตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ คัดแยกหนังสือ หาข้อมูลประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร เพื่อส่งเรื่องไปยังบุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึงขั้นตอน การลงนามของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หมวด 2 การรับและส่งหนังสือส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ ข้อ 41 การ
จัดส่งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกการจัดส่งหนังสือเอกสารทางระบบส าร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-manage) และการจัดส่งทางไปรษณีย์
คำจำกัดควำม : หนังสือส่ง หมายถึง หนังสือที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดหรือส่วน
ราชการอื่นที่มีหนังสือถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง โปรแกรมการรับ -ส่ง ข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ง่ายต่อการค้นหาติดตามงานระหว่าง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทะเบียนส่ง หมายถึง เล่มทะเบียนที่ใช้สาหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจาวัน โดยเรียงลาดับลงมา
ตามเวลาที่ได้ส่งหนังสือ
หนังสือรำชกำร หมายถึง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระหว่างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนภำยใน หมายถึง หน่วยงานภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หน่วยงำนภำยนอก หมายถึง หน่วยงานราชการภายนอก/หน่วยงานภาคเอกชน/บุคคลภายนอก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่งานบริหารทั่วไปส่งเรื่องไปให้เพื่อดาเนินการตามคาสั่งการ
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร : พิจารณา / เสนอ / อนุมัติ / สั่งการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รับผิดชอบ : หัวหน้ำสำนักงำน : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง
ตรวจสอบ เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้อานวยการ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายใน และภายนอกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรส่งหนังสือรำชกำร
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.01.003

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

วันที่บังคับใช้
21/1/65
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรีว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และภาคผนวก (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2543
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)
3. คาอธิบายระเบียบงานสารบรรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2533
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548
5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
6. พ.ร.บ. ธุรการอิเล็กทรอนิกส์
7. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
8. แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage
9. เลขหนังสือของหน่วยงาน ตามหนังสือที่ อว 0651.104(2)/0861 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64 ประทับตราประกาศ
กาหนดเลขที่หนังสือหน่วยงานฯ
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ทะเบียนหนังสือส่ง (เล่ม)
2. ทะเบียนหนังสือส่ง (Drive) https://rb.gy/fo3csn
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
หนังสือส่งภายใน/
ภายนอก

งานบริหารงานทั่วไป

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน และจัดเก็บ
ผ่าน google Drive
https://rb.gy/fo3csn

5 ปี

เรียงตามวันที่

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

21

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ รับหนังสือ
ส่งหน่วยงานภายนอก/หน่วยงาน
ภายในที่ผู้บริหารลงนามแล้ว

1-2 นาที

หนังสือ
ราชการ

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือ
และเอกสารแนบ (ถ้ามี) กรณีไม่
ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน
ส่งคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง แก้ไข
จัดทาเพิ่มเติมเอกสาร

1-2 นาที

หนังสือ
ราชการ

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ออกเลขที่
หนังสือส่งของหน่วยงาน ในเล่ม
ทะเบียนหนังสือส่ง โดยออกเลขที่
หนังสือเรียงตามลาดับ และลงวันที่
ปัจจุบัน

1-2 นาที

1. ทะเบียน
หนังสือส่ง
2. หนังสือ
ราชการ

-เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ดาเนินการสแกนเรื่องเข้าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
-เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จัดส่ง
เอกสารด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และเดินหนังสือให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นหนังสือทาง
การเงินและหนังสือที่ต้องใช้เอกสาร
ตัวจริง

5 นาที

หนังสือ
ราชการ

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จัดเก็บ
เอกสาร

1-2 นาที

หนังสือ
ราชการ

เริ่มต้น
1.

งานสารบรรณ
รับหนังสือที่ผู้บริหารลงนามแล้ว

2.

งานสารบรรณ

แยกประเภท/
กลั่นกรอง

ส่งคืนเอกสารให้
หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องกรณีมีการแก้ไข

ถูกต้อง
3.

งานสารบรรณ

ออกเลขที่หนังสือส่ง

4.

งานสารบรรณ
นาส่งหนังสือและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ไม่ถูกต้อง

ติดตาม / จัดเก็บเอกสาร

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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1.4 กำรควบคุม ดูแล กำรใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.004
แก้ไขครั้งที่ :
กำรควบคุม ดูแล กำรใช้ห้องประชุม
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
และห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์

เขียนโดย : นางสาวยุคลธร กิมเส็ง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เป็นกระบวนการควบคุมการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานที่เข้ามาใช้
บริการ โดยสามารถเข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการใช้ห้อง
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ขอบเขตงำน :

การปฏิบัติการขอใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง สิ่งอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ใน
การสนับสนุนการประชุม และพิธีการต่าง ๆ ประสานงานการขอใช้มายังสานักวิทยบริการฯ โดยห้องประชุม
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะมีสิ่งอานวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่
1. ห้องประชุมพวงพยอม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
2. ห้องประชุมเหลืองบางพระ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
3. ห้องประชุมธิดาธาร ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
5. ห้องจุฬารัตน์ ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
6. อุปกรณ์การนาเสนอ
7. สิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สานักวิทยบริการฯ รับผิดชอบ
คำจำกัดควำม : กำรขอใช้ห้องประชุม หมายถึง ผู้มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุม ต้องทาหนังสือหรือบันทึกข้อความ
เพื่อยืนยันคาขออนุญาตต่อผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ พิจารณาอนุญาตก่อนการใช้ไม่น้อยกว่า 3 วันทา
การ โดยต้องระบุ วัน และเวลาที่จะขอใช้ว่าเป็นวันในราชการ หรือวันหยุดราชการ อย่างชัดเจน
กำรขอใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผู้มีความประสงค์จะขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ต้อง
ทาหนังสือหรือบันทึกข้อความ เพื่อยื่นคาขออนุญาตผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ พิจารณาอนุญาตก่อน
การใช้ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยต้องระบุ วัน และเวลาที่จะขอใช้ว่าเป็นวันในราชการ หรือวันหยุดราชการ
อย่างชัดเจน
ผู้ขอใช้ที่เป็นหน่วยงำนภำยใน หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร : พิจารณา / เสนอ / อนุมัติ / สั่งการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รับผิดชอบ : หัวหน้ำสำนักงำน : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง
ตรวจสอบ เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้อานวยการ
เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ : ตรวจเช็คตารางการให้บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.004
แก้ไขครั้งที่ :
กำรควบคุม ดูแล กำรใช้ห้องประชุม
(ถ้ามี)
และห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์

เขียนโดย : นางสาวยุคลธร กิมเส็ง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายใน และภายนอกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสำรอ้ำงอิง : เงื่อนไขการใช้ห้องประชุมที่อยู่ด้านหลังแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
2. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ขอใช้ห้องประชุม

งานสารบรรณ

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

5 ปี

เรียงตามวันที่

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับเรื่องจากหน่วยงานที่ขอรับ
บริการ

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ จัดลาดับความสาคัญและ ความเร่งด่วน /
กลั่นกรองหนังสือ
-เจ้าหน้าที่สารบรรณตรวจเช็คตารางการให้บริการห้อง
ประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

1-2 นาที

1. ตารางการตรวจเช็ค

หัวหน้าสานักงานเกษียณหนังสือเพื่อเสนอหนังสือ
ราชการต่อผู้อานวยการ

5 นาที

หนังสือราชการ

10-20 นาที

หนังสือราชการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแจ้งกลับไปยังผู้ขอรับบริการ
และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

1-2 นาที

หนังสือราชการ

1. เจ้าหน้าที่สารบรรณสรุปรายงานชัว่ โมงการใช้ห้อง
ประชุมจานวนครั้งต่อเดือนและสรุปความพึงพอใจของ
การใช้ห้องประชุม
2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์เตรียมความพร้อมของการ
ขอใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

5-10 นาที

1. ตารางการใช้ห้อง
2. ความพึงพอใจ

10-20 นาที

1. แบบฟอร์มการขอ
ใช้โสตทัศนูปกรณ์

เริ่มต้น

1.

2.

3.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
/
เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

หัวหน้า
สานักงาน

ส่งคืน
ต้นเรื่อง
รับเรื่อง
ไม่ถูกต้อง
ตรวจเช็ค/
แยกประเภท/
กลั่นกรอง

ถูกต้อง

เสนอหนังสือราชการ
4.

ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ พิจารณาลงนามหนังสือราชการ
ไม่ลงนาม
พิจารณา
ลงนามหนังสือราชการ

5.

6.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่สาร
บรรณ/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

ลงนาม
แจ้งกลับไปยังผู้ขอรับบริการ และแจ้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมการใช้ห้อง / สรุปความ
พึงพอใจการให้บริการ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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1.5 กำรสำรวจวัสดุ และครุภัณฑ์ประจำปี
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรสำรวจวัสดุ
มทร. ตะวันออก
และครุภัณฑ์ประจำปี

รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
2565.สวส. 21/1/65
302.01.005

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ และครุภัณฑ์ประจาปีของหน่วยงานให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความถูกต้องของจานวนวัสดุ และครุภัณฑ์ ภายในหน่วยงาน ตรงกับบัญชีควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขอบเขตงำน : การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ จะกล่าวถึงวิธีการควบคุมวัส ดุ และครุภั ณ ฑ์
ประจาปี พร้อมแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรการบริหารงานด้านพัสดุ
ต่อเนื่องจากการดาเนินการด้านคลังพัสดุที่ได้มีการเก็บรักษาพัสดุ เพื่อจ่ายพัสดุให้กับผู้ใช้งานต่อไป ในการ
ควบคุมบัญชีพัสดุแบ่งเป็นบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คำจำกัดควำม : วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามปกติโดยทั่ว ไปมีมูล ค่าไม่สูงและไม่ มี
ลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสานักงาน เป็นต้น
ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานมีลักษณะคงทน และมีอายุการใช้งานเกิน
กว่า 1 ปี และมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
ครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์ หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี มีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
กำรควบคุม หมายถึง การลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุการเบิกพัสดุการจ่ายพัสดุ
กำรลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ หมายถึง การบันทึกรายละเอียดการรับหรือจ่ายในบัญชีหรือทะเบียนโดย
จาแนกแต่ละประเภท แต่ละรายการของพัสดุ
กำรเก็บรักษำพัสดุ หมายถึง การจัดเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
กำรเบิกพัสดุ หมายถึง การที่หน่วยงานต้องการใช้พัสดุแจ้งความประสงค์ขอเบิกพัสดุ
กำรจ่ำยพัสดุ หมายถึง การที่ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานพัสดุอนุมัติจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ที่ที่แจ้งความประสงค์ขอเบิกพัสดุ
กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี หมายถึง การตรวจสอบการรับ -จ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีก่อน
จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร : พิจารณา / เสนอ / อนุมัติ / สั่งการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รับผิดชอบ : หัวหน้ำสำนักงำน : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง
ตรวจสอบ เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้อานวยการ
เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง : ตรวจเช็ควัสดุ และครุภัณฑ์ประจาปี
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรสำรวจวัสดุ
และครุภัณฑ์ประจำปี

รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
2565.สวส. 21/1/65
302.01.005

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายใน และภายนอกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(https://1th.me/z7yU6)
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/007/13.PDF)
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ตารางการสารวจวัสดุ และครุภัณฑ์ประจาปี
2. บันทึกคาให้การของพยาน
3. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์และวัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจาเป็นต้องใช้
ประจาปี
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ
ครุภัณฑ์ประจาปี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน

5 ปี

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

เรียงตามปี
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับเรื่องจากกองคลัง งานพัสดุ

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ จัดลาดับความสาคัญและ ความเร่งด่วน /กลั่นกรอง
หนังสือ

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

หัวหน้าสานักงานเกษียณหนังสือเพื่อเสนอหนังสือราชการต่อ
ผู้อานวยการ

5 นาที

หนังสือราชการ

10-20 นาที

หนังสือราชการ

เริ่มต้น

1.

2.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ส่งคืน
ต้นเรื่อง
รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ/
แยกประเภท/
กลั่นกรอง

3.

หัวหน้า
สานักงาน

ถูกต้อง

เสนอหนังสือราชการ
4.

ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ พิจารณาลงนามหนังสือราชการ
พิจารณา
ลงนามหนังสือราชการ

5.

เจ้าหน้าที่สาร
บรรณ/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

ลงนาม
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

2

ไม่ลงนาม

1. ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปี
ก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบันว่าถูกต้องหรือไม่ โดย
ดาเนินการในวันเปิดทาการวันแรกของปีงบประมาณถัดไป
(1 ตุลาคมปีปัจจุบัน)
2. ตรวจนับจานวนวัสดุคงเหลือของหน่วยงาน ณ วันที่ 30
กันยายนปีปัจจุบัน เฉพาะรายการวัสดุยงั ไม่เบิกไปใช้ว่า
รายการ และจานวนคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่
3. ตรวจนับจานวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงาน ณ
วันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน ว่าจานวนครุภัณฑ์คงเหลือมี
ความถูกต้องครบถ้วนตามทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้บันทึกไว้
หรือไม่ และตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดใน
หน่วยงานว่ามีความชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุ

1 เดือน

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

1. หนังสือราชการ
2. รายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
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ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

2
5.

6.

เจ้าหน้าที่สาร
บรรณ/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
(ต่อ)
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ (ต่อ)

ดาเนินการจัดส่งหนังสือตอบกลับ

ใด หรือมีพัสดุใดบ้างที่ไม่จาเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานอีกต่อไป
ด้วยสาเหตุใด
4. จัดทารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความ
ตอบกลับต้นเรื่อง

5-10 นาที

หนังสือราชการ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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1.6 กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.01.006

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการดาเนินการจัดหาที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความถูกต้องของวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ถูกต้อง โดยการตรวจสอบความต้องการ งบประมาณ ประกอบการพิจารณาสั่ง
การของผู้บริหาร
คำจำกัดควำม : กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่าแลกเปลี่ยน หรือโดย
นิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ หน่วยงานของรัฐ
และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
1. คุ้มค่ำ โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ ใช้งานของ
หน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
2. โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่าง
เป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ เพียงพอต่อการ
ยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน
3. มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ล่วงหน้า
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกาหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมี การ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
4. ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อ ประโยชน์ใน
การตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการ จัดซื้อ
จัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจาเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ย่อมไม่เสียไป
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร : พิจารณา / เสนอ / อนุมัติ / สั่งการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รับผิดชอบ : หัวหน้ำสำนักงำน : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง
ตรวจสอบ เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้อานวยการ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายใน และภายนอกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทาบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.01.006

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(https://1th.me/z7yU6)
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/007/13.PDF)
แบบฟอร์มที่ใช้ : รายงานความต้องการจัดซื้อ / จัดจ้าง พร้อมใบเสนอราคา
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

จัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

5 ปี

เรียงตามวันที่

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับเรื่องจากงานที่ความ
ประสงค์ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ จัดลาดับความสาคัญและ ความเร่งด่วน /
กลั่นกรองหนังสือ

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

หัวหน้าสานักงานเกษียณหนังสือเพื่อเสนอหนังสือ
ราชการต่อผู้อานวยการ

5 นาที

หนังสือราชการ

เริ่มต้น

1.

2.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ส่งคืน
ต้นเรื่อง
รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ/
แยกประเภท/
กลั่นกรอง

3.

หัวหน้า
สานักงาน

ถูกต้อง

เสนอหนังสือราชการ
4.

ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ พิจารณาลงนามหนังสือราชการ

10-20 นาที หนังสือราชการ

ไม่อนุมัติ
พิจารณา
ลงนามหนังสือราชการ

อนุมัติ
5.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดาเนินการจัดทาบันทึก
ข้อความรายงานความต้องการจัดซื้อ / จัดจ้าง พร้อมใบ
เสนอราคา และส่งเรื่องให้กองคลัง งานพัสดุ ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1-2 นาที

หนังสือราชการ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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1.7 กำรจัดทำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.007
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำรำยงำน
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ระดับคะแนน ไม่ต่ากว่า 4.00
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน โดย
เน้นเฉพาะการจัดเก็บข้อมูล ระบบข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯ
คำจำกัดควำม : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทากิจกรรม หรือ การปฏิบัติ
ภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมินคุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทา
ให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์
ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
กำรประกันคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดย หน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
กำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ คุณภาพเพื่อกากับ
การดาเนิ น งานของสถาบั น ให้ ไ ด้ผ ลตามดัช นีบ่งชี้ คุณภาพที่ กาหนด การตรวจสอบคุณภาพการศึ ก ษา
หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบันมี ระบบ และกลไกควบคุมคุณภาพ และได้ปฏิบัติ
ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบ และกลไก ดังกล่าว
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร : พิจารณา / เสนอ / อนุมัติ / สั่งการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รับผิดชอบ : รองผู้อำนวยกำร : กากับงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
หัวหน้ำสำนักงำน : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง
ตรวจสอบ เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้อานวยการ
หัวหน้ำงำน : จัดทารายงานประกันคุณภาพตามแบบฟอร์มสานักงานประกันคุณภาพกาหนด
เจ้ ำ หน้ำ ที่บริ หำรงำนทั่วไป : รวบรวมข้อมูล แต่ล ะงาน จัดทาเป็นรูปเล่มรายงานการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คูม่ ือการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2562
(https://1th.me/p7zEZ)
2. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ อว 0651.106(2)/162 วันที่ 19 พ.ค. 2563
(https://1th.me/WFG6T)
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.007
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำรำยงำน
(ถ้ามี)
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
2. รายงานผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
4. ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน https://1th.me/c0qFB
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

SAR

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

5 ปี

เรียงตามปี

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับเรื่อง

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ จัดลาดับความสาคัญและ ความเร่งด่วน /กลั่นกรอง
หนังสือ

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

หัวหน้าสานักงานเกษียณหนังสือเพื่อเสนอหนังสือราชการต่อ
ผู้อานวยการ

5 นาที

หนังสือราชการ

10-20 นาที

หนังสือราชการ

เริ่มต้น

1.

2.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ส่งคืน
ต้นเรื่อง
รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ/
แยกประเภท/
กลั่นกรอง

3.

หัวหน้า
สานักงาน

ถูกต้อง

เสนอหนังสือราชการ
4.

ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ พิจารณาลงนามหนังสือราชการ
ไม่ลงนาม
พิจารณา
ลงนามหนังสือราชการ

ลงนาม
5.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

มอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
คาสั่งการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
-หัวหน้างานทุกงานดาเนินการจัดทาเอกสาร พร้อมหลักฐาน
และส่งให้งานบริหารงานทั่วไป เพือ่ รวบรวมจัดทาเป็นรูปเล่ม
และสร้างไดร์สาหรับการตรวจประกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

1-2 นาที
2 สัปดาห์

1. หนังสือราชการ
2. เอกสาร และหลัก
ฐานรองรับการตรวจ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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1.8 กำรจัดทำรำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.008
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำรำยงำน
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
กำรบริหำรควำมเสี่ยง

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และมีแนวปฏิบัติในการดาเนินงานที่
เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน (ร้อยละ 80)
ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอน การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในของส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพ การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสานักงานประกันคุณภาพ การ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามการบริหารความเสี่ยง การจัดทาแบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
สาหรับประเมินความเสี่ยงและแก้ปัญหาในปีถัดไป การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การทา
แบบ ป.ค. 4 และ แบบ ป.ค. 5
คำจำกัดควำม : ควำมเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์การกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผล
กระทบสร้างความเสียหายความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสาเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์การระดับหน่วยงานและระดับบุคคลได้
กำรกำหนดประเด็นควำมเสี่ยง หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และแผนบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละส่วนงานไม่จาเป็นต้องมีความเสี่ยงในเรื่องเดียวกัน และเลือกการบริหาร
ความเสี่ยงในประเด็นที่มีความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 เรื่อง ตามบริบทของคณะ/
หน่วยงาน
แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เป็นการ
ค้นหาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สานักงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์โอกาส
และผลกระทบ รวมทั้ ง หาวิ ธีจั ด การความเสี่ ยงที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ก ารจั ด ท าทุ ก ปี และมี ก ารติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามแผนปีละ 2 ครั้ง
ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
กำรบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร ความสามารถ และการปฏิบัติบูรณาการร่วมกับการ
กาหนดกลยุทธ์และผลการดาเนินงาน ซึ่งองค์กรต่างๆ ต้องใช้ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้าง รักษา และ
ตระหนักถึงการเพิ่มคุณค่า
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร : พิจารณา / เสนอ / อนุมัติ / สั่งการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รับผิดชอบ : รองผู้อำนวยกำร : กากับงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.008
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำรำยงำน
(ถ้ามี)
กำรบริหำรควำมเสี่ยง

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

หัวหน้ำสำนักงำน : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง
ตรวจสอบ เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้อานวยการ
หัวหน้ำงำน : จัดทารายงานความเสี่ยงตามแบบฟอร์มสานักงานประกันคุณภาพกาหนด
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : รวบรวมข้อมูลรายงานความเสี่ยงส่งกลับไปยังสานักงานประกันคุณภาพ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
4. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3)
5. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
6. ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง นโยบายความเสี่ยง ปี 2564 (https://1th.me/dvhh7)
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์ม แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMUTTO-ERM-1)
2. แบบฟอร์ม แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMUTTO-ERM-2)
3. แบบฟอร์ม ปค. 4
4. แบบฟอร์ม ปค. 5 (รายงานการประเมินผล)
5. แบบฟอร์ม รายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
RISK

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

5 ปี

เรียงตามปีงบประมาณ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับเรื่อง

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ จัดลาดับความสาคัญและ ความเร่งด่วน /กลั่นกรอง
หนังสือ

1-2 นาที

1. ทะเบียนหนังสือรับ
2. หนังสือราชการ

หัวหน้าสานักงานเกษียณหนังสือเพื่อเสนอหนังสือราชการต่อ
ผู้อานวยการ

5 นาที

หนังสือราชการ

10-20 นาที

หนังสือราชการ

เริ่มต้น

1.

2.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ส่งคืน
ต้นเรื่อง
รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ/
แยกประเภท/
กลั่นกรอง

3.

หัวหน้า
สานักงาน

ถูกต้อง

เสนอหนังสือราชการ
4.

ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ พิจารณาลงนามหนังสือราชการ
ไม่ลงนาม
พิจารณา
ลงนามหนังสือ
ราชการ

ลงนาม
5.

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

มอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
คาสั่งการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และทาหนังสือ
เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
- คณะกรรมการประชุมหารือความเสี่ยง และเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ
-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป จัดทาบันทึกข้อความส่งรายงาน
การจัดทาความเสี่ยงตามมติคณะกรรมการบริหารสานักวิทย
บริการฯ ต่อสานักงานประกันคุณภาพ

1-2 นาที

1. หนังสือราชการ
2. มติที่ประชุม

1 วัน
1-2 นาที

สิ้นสุด
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1.9 กำรจัดประชุม
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
25654.สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.009
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดประชุม
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทารายงานการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอน รูปแบบ
การปฏิบัติงาน และกฎ ระเบียบ ที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความสาเร็จของการจัดทารายงานการประชุม มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา (ร้อยละ90)
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการประชุม คณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีผู้อานวยการเป็นประธาน และร่วมกันหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งติดตามผลการดาเนินการที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย หรือมติที่
ประชุม แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน และมาตรฐานคุณภาพงานวิธีการจัด
ประชุม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ก่อนการประชุม (การเตรียมการ กาหนดวัตถุประสงค์และวาระการประชุม ประสานคณะกรรมการ/
หน่วยงานว่ามีวาระอื่นนาเข้าหรือไม่ เวียนแจ้งกาหนดการประชุม จัดทาเนื้อหาตามวาระ จัดเตรียมระเบียบ
วาระและเอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุม)
2. ระหว่างการประชุม (ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ)
3. หลังการประชุม (บันทึกผลและการจัดทารายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่
ประชุม)
คำจำกัดควำม : ประชุม หมายถึง มารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมาร่วมพบกันเพื่อ
ปรึกษาหารือ
กำรประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น
ตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดอย่างเป็นระบบและมีจุดม่งหมาย
ประธำนในที่ประชุม หมายถึง ประธานคณะกรรมการ หรือ กรรมการที่ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามที่
กฎหมายกาหนด
องค์ประชุม หมายถึง คณะกรรมการหรือสมาชิกผู้มีหน้าที่ต้องเข้าประชุม ได้แก่ ประธาน รองประธาน (ถ้า
มี) กรรมการหรือสมาชิก เลขานุการ ที่มาประชุมตามข้อบังคับการประชุมที่กาหนดไว้ เช่น กรรมการต้อง
มาประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งถึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม
ระเบียบวำระกำรประชุม หมายถึง เรื่องที่นามาปรึกษาหารือกันในที่ประชุมโดยเรียงหัวเรื่องตามลาดับ
ความสาคัญหรือความสนใจเรื่องที่จะประชุม
มติที่ประชุม หมายถึง ข้อตกลงของที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ การออกเสียงลงมติในเรื่องต่าง ๆ ถือเสียง
ส่วนมากของที่ประชุม ถ้าทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วย เรียกว่า มติเป็นเอกฉันท์ การลงมติอาจเป็นการลงมติ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
25654.สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.009
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดประชุม

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

(ถ้ามี)

มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเปิดเผยหรือเป็นความลับ เมื่อที่ประชุมออกเสียงแล้วถือว่า มติที่ออกเสียงในที่ประชุมสามารถนาไป
ปฏิบัติต่อไปได้ ในกรณีที่มติที่ประชุมเท่ากัน ซึ่งจาเป็นต้องเลือกทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งประธานในที่
ประชุมสามารถพิจารณาออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง
รำยงำนกำรประชุม หมายถึง รายงานซึ่งจดบันทึกเกี่ยวกับการลงความเห็น และการอภิปรายของสมาชิก
ในที่ประชุม รวมถึงมติและแนวความคิดที่ตัดสินใจในที่ประชุมนั้น ๆ โดยจะมีเลขานุการเป็นผู้ที่ทาหน้าที่
สาคัญในการจดบันทึก รายงานการประชุมนั้นจะจดบั นทึกและเขียนเรียบเรียงรายละเอียดที่ได้อภิปรายใน
ที่ประชุมออกมาในรูปแบบรายงาน โดยเรียงลาดับหัวข้อตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กาหนดไว้ การ
บันทึกนั้นจะต้องครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความสาคัญในการอภิปรายในที่ประชุมอย่างละเอียดและชัดเจน
ตัวอย่างเช่น ใครเสนอ แนวคิดอะไร อย่างไร การตัดสินใจเป็นอย่างไร มีแนวทาง แก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไร
สรุปกระบวนการเป็นอย่างไร มติว่าอย่างไร เป็นต้น
ระบบสำรบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-manage) หมายถึ ง การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ หนั ง สื อ ผ่ า น
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม คือ ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น ทาหน้ าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม
จัดเตรียมความพร้อมของการประชุม เพื่อให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม คือ ให้ลงชื่อผู้ตรวจรายงานการประชุม
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร / เป็นประธำนคณะกรรมกำร : พิจารณา / เสนอ / อนุมัติ / สั่งการ ในที่ประชุม
รับผิดชอบ : หัวหน้ำสำนักงำน / กรรมกำรและเลขำนุกำร : ควบคุม กากับ และดูแลการประชุม
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป / กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร : จดวาระการประชุม พร้อมกับการทา
รายงานการประชุม และแจ้งเวียนรายงานการประชุม
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
2. วาระการประชุม
3. รายงานการประชุม
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. วาระการประชุม
2. รายงานการประชุม
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
การประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

5 ปี

เรียงตามปีและการจัด
ประชุมของแต่ละ
คณะกรรมการแต่ละชุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

10-20 นาที

1. หนังสือเชิญประชุม
2. วาระการประชุม
3. ใบลงทะเบียนและ
เอกสารทางการเงิน

เริ่มต้น
1.

กำรเตรียมกำรก่อนกำรประชุม

ผู้ช่วย
เลขานุการ

1. หารือกับประธานเพื่อกาหนดวาระในการประชุม โดย
กาหนดวันเวลาประชุม
2. ตรวจสอบเวลาผู้เข้าประชุมเบื้องต้น
3. จองห้องประชุม อุปกรณ์โสต รวมทั้งเครื่องดื่มและอาหาร
ว่าง
4. เชิญประชุม โดยการทาหนังสือเชิญประชุม
5. จัดเตรียมใบลงทะเบียนและใบเซ็นชื่อรับเงิน พร้อมขอเบิก
เงินสารองจ่ายจากเจ้าหน้าที่การเงินฝ่ายฯ ตามจานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม

รับแจ้งเตรียมการประชุม

2.

กำรเตรียมเนื้อหำกำรประชุม

เลขานุการ
แก้ไข
ตรวจสอบเนื้อหา
วาระการประชุม

3.

4.

5.

ผู้ช่วย
เลขานุการ
/
เลขานุการ

ผู้ช่วย
เลขานุการ
/
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ถูกต้อง
การดาเนินการประชุม

การจัดทารายงานการประชุม

การทาเบิกจ่ายเบีย้ ประชุม

1 วัน

วาระการประชุม

1 วัน

บันทึกการประชุม

1 วัน

รายงานการประชุม

1. สอบถามประธาน เพื่อกาหนดเนื้อหาที่จาเป็นของแต่ละ
วาระ
2. รวบรวมเนื้อหาตามวาระ
3. นาเนื้อหาตามวาระขึ้น Drive การประชุม
4. แจ้งประธานเพือ่ ตรวจสอบเนื้อหาที่ขนึ้ Drive

1. ผู้ช่วยเลขานุการตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม
เช่น ห้องประชุม อุปกรณ์โสตฯ เนื้อหาใน web อาหารและ
เครื่องดื่ม
2. เลขานุการการเตรียมไฟล์ข้อมูลสาหรับบันทึกการประชุม
3. ประธานดาเนินการประชุมตามวาระ
4. เลขานุการบันทึกการประชุมตามประเด็น และเนื้อหา
5. ประธานสรุปการประชุม
1. ผู้ช่วยเลขานุการนาไฟล์บันทึกการประชุมมาเพิ่มเติม
รายละเอียดที่มกี ารอภิปราย แสดงความคิดเห็น หรือมีมติใน
ที่ประชุม
2. ผู้ช่วยเลขานุสรุปเนื้อหาการประชุม
3. เลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแจ้งเวียนรายงานการประชุม
-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปจัดทาหนังสือขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุม เสนอผู้อานวยการ
-เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปจัดส่งเอกสารที่กองคลัง

1-2 นาที

หนังสือราชการ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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1.10 กำรจัดทำข้อมูลวันลำบุคลำกร
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรจัดทำข้อมูลวันลำบุคลำกร
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.01.010

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นางสาวยุคลธร กิมเส็ง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ลูกจ้างชั่วคราวให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย การลา รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการลาในแต่ละประเภท และวิธีการยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดของการจัดทาข้อมูลวันลาบุคลากร (ไม่เกินร้อยละ 3)
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการจัดทาข้อมูลวันลาบุคลากร ได้ถูกต้อง โดยการตรวจสอบความถูกต้องจากวันลาของบุคลากร หา
ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหาร และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานที่เกี่ยวกับเรื่องการ
จัดทาข้อมูลวันลาบุคลากร ให้ไปในแนวทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาได้
ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
คำจำกัดควำม : กำรลำหยุดงำน หมายถึง การลากิจ การลาป่วย การลาเพื่อทาหมัน การลาคลอด การลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจจ์การลาเพื่อเข้ารับการเรียกพล การลาเพื่อพัฒนาความรู้ โดยผู้ที่ลาหยุดงานต้องส่งใบลาหรือ
บันทึกขออนุมัติ ล่วงหน้า โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับ สาหรับวิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ลำป่วย หมายถึง การที่ลูกจ้างไม่ได้ทางานให้แก่นายจ้าง เพราะเหตุพยาธิสภาพร่างกาย หรือจิตใจเป็น
อุปสรรคต่อการทางาน
ลำคลอด หมายถึง การลาหยุดราชการของสตรีตั้งครรภ์ในช่วงก่อนคลอด วันคลอด หรือหลังคลอด โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ คุณแม่ตั้งครรภ์มีสิทธิ์ลาคลอดบุตรครั้งหนึ่ง โดยได้รับเงินเดือน 90
วัน ซึ่งนับรวมวันหยุดราชการด้วย
ลำกิจส่วนตัว หมายถึง การลาหยุดงานในเรื่องส่วนตัว ซึ่งรวมการลาป่วยอยู่ในการลาประเภทนี้ด้วย
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร : พิจารณา / เสนอ / อนุมัติ / สั่งการ
รับผิดชอบ : หัวหน้ำสำนักงำน : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรอง
ตรวจสอบ เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้อานวยการ
เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ : การจัดทาข้อมูลวันลาบุคลากร
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วันเวลาทางาน หลักเกณฑ์การลา และการ
จ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรจัดทำข้อมูลวันลำบุคลำกร
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.01.010

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นางสาวยุคลธร กิมเส็ง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่ อง สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ใน
ปีงบประมาณโดยได้รับค่าจ้าง
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มการลาต่าง ๆ
2. สาเนาใบรับรองแพทย์
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลวันลาบุคลากร

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

5 ปี

เรียงตามวัน/รายบุคคล
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น

1.

ส่งคืน
ต้นเรื่อง

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

รับแบบฟอร์มการลา
2.

หัวหน้า
สานักงาน

รับใบขออนุญาตลาป่วย/ลาพักผ่อน/ลากิจ จากบุคลากร
เสนอใบลาผ่านหัวหน้าสานักงาน

1-2 นาที

แบบฟอร์มการลา

หัวหน้าสานักงานดาเนินการตรวจสอบวันลา

5-10 นาที

แบบฟอร์มการลา

เสนอผู้อานวยการพิจารณาให้ความเห็น และลงนาม

5-10 นาที

แบบฟอร์มการลา

เจ้าหน้าที่สารบรรณลงเล่มทะเบียนคุมวันลา / แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง

1-2 นาที

แบบฟอร์มการลา

เจ้าหน้าที่สารบรรณจัดเก็บข้อมูลการลาของบุคลากร

1-2 นาที

แบบฟอร์มการลา

แก้ไข

ตรวจสอบวันลา
ผ่าน

3.

ผู้อานวยการ
พิจารณาให้
ความคิดเห็น

4.

5.

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

ไม่อนุญาต
สิ้นสุด

อนุญำต ลงเล่มทะเบียนคุมวันลา /
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

จัดเก็บข้อมูลการลา

สิ้นสุด
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1.11 กำรจัดเก็บเอกสำร
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรจัดเก็บเอกสำร
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
2565.สวส.
21/1/65
302.01.011
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาวยุคลธร กิมเส็ง และ
นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดที่สำคัญ :
ขอบเขตงำน :

คำจำกัดควำม :

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

เอกสำรอ้ำงอิง :
แบบฟอร์มที่ใช้ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บเอกสาร และ
ง่ายต่อการสืบค้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1. ร้อยละของจานวนสาเนาหนังสือ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80)
2. สามารถค้นหาเอกสารภายใน 10 นาที
ขั้นตอนการการจัดเก็บเอกสาร ที่ถูกต้อง โดยการตรวจสอบความถูกต้องจากสแกนเอกสาร ประกอบไปด้วย
การตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับเลข อว. ที่ออก วันเดือนปี พ.ศ. เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเรื่อง
การจัดเก็บเอกสารให้ไปในแนวทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
ได้ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
กระบวนการดาเนินงานของการจัดเก็บเอกสาร
1.1 ตรวจสอบเลขที่ของหนังสือ
1.2 แยกหมวดหมู่ของหนังสือ
1.3 สแกนหนังสือ
1.4 จัดเก็บหนังสือใส่แฟ้มตามหมวดหมู่
1.5 จัดเก็บหนังสือตามโฟล์เดอร์หมวดหมู่ และตั้งชื่อย่อ และเลขที่ของเอกสาร
เอกสำร หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน โดยวิธีการพิมพ์ ถ่ายภาพ ไฟล์สแกน
กำรจัดเก็บเอกสำร หมายถึง กระบวนการจัดระบบจาแนกและเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ วัตถุประสงค์ที่
สาคัญในการเก็บเอกสาร เพื่อให้สามารถค้นหาเอกสารได้ทันทีที่ต้องการ รวมทั้งเพื่อความเป็นระเบียบและ
ลดพื้นที่ในการเก็บรักษาเอกสาร
ผู้อำนวยกำร : พิจารณา / เสนอ / อนุมัติ / สั่งการ
หัวหน้ำสำนักงำน : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ / เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการจัดเก็บเอกสาร หนังสือ
ราชการ บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบหรืออ้ างอิงของทางราชการ
โดยควบคุม ดูแลจัดระบบการจัดเก็บ ค้นหา และทาลาย ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
-ไม่ม-ี
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรจัดเก็บเอกสำร
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
2565.สวส.
21/1/65
302.01.011
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาวยุคลธร กิมเส็ง และ
นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

ประกาศมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

5 ปี

เรียงตามเลขที่เอกสาร
และปีงบประมาณ

คาสั่งมหาวิทยาลัยฯ/
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

5 ปี

เรียงตามเลขที่เอกสาร
และปีงบประมาณ

หนังสือรับภายใน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

5 ปี

เรียงตามเลขที่เอกสาร
และปีงบประมาณ

หนังสือรับภายนอก

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

5 ปี

เรียงตามเลขที่เอกสาร
และปีงบประมาณ

หนังสือส่งภายใน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

5 ปี

เรียงตามเลขที่เอกสาร
และปีงบประมาณ

หนังสือส่งภายนอก

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน
และ google drive
https://rb.gy/u3ubf3
ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน
และ google drive
https://rb.gy/u3ubf3
ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน
และ google drive
https://rb.gy/u3ubf3
ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน
และ google drive
https://rb.gy/u3ubf3
ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน
และ google drive
https://rb.gy/u3ubf3
ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน
และ google drive
https://rb.gy/u3ubf3

5 ปี

เรียงตามเลขที่เอกสาร
และปีงบประมาณ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

ตรวจสอบเลขที่รับหนังสือ กาหนดประเภทเอกสารที่จัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ

1 นาที

นาเอกสารแต่ละหมวดมาคัดแยกตามหมวดหมู่

1 นาที

1.สแกนหนังสือเป็นไฟล์จัดเก็บในโฟลเดอร์ในระบบ
คอมพิวเตอร์
2.จัดเก็บหนังสือตามโฟล์เดอร์หมวดหมู่ และตั้งชื่อย่อ หรือ
เลขที่ของเอกสาร
แยกประเภท และเรียงเลขที่หนังสือ ตามลาดับเลขที่หนังสือ

2 นาที

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ
ตรวจสอบเลขที่ของหนังสือ

2.

3.

4.

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ
เจ้าหน้าที่
สารบรรณ
เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

แยกหมวดหมู่ของหนังสือ

สแกนหนังสือ

1 นาที
3 นาที

จัดเก็บหนังสือใส่แฟ้ม
ตามหมวดหมู่

-สาเนาหนังสือรับ
-สาเนาหนังสือส่ง
-สาเนาคาสั่ง
-ประกาศ
-สาเนาหนังสือรับ
-สาเนาหนังสือส่ง
-สาเนาคาสั่ง
-ประกาศ
-สาเนาหนังสือรับ
-สาเนาหนังสือส่ง
-สาเนาคาสั่ง
-ประกาศ
-สาเนาหนังสือรับ
-สาเนาหนังสือส่ง
-สาเนาคาสั่ง
-ประกาศ

สิ้นสุด
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1.12 กำรจัดทำคำเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.012
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำคำเสนอขอ
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถจัดส่งได้ทันเวลา

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละของการจัดส่งคาเสนอของบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100
ขอบเขตงำน :

กาหนดนโยบายการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ และกรอบวงเงินงบประมาณ รวบรวมเอกสารต่าง ๆ
และจั ด ท าค าเสนอของบประมาณทั้ ง งบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ เสนอ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจา เพื่อเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบและนาส่งคาเสนอขอ
งบประมาณให้กองนโยบายและแผน
คำจำกัดควำม : งบประมำณแผ่ น ดิ น หมายถึ ง งบประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ จั ด สรรจากส านั ก งบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมำณเงินรำยได้ หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ของค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตที่นิสิ ต
ลงทะเบียนเรียน และ/หรือรายได้อื่นๆ เช่น ค่าปรับ รายได้จากการขายคู่มือ ค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรรายรับนั้นตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจาปี
หน้ำที่ควำม คณะกรรมกำรบริหำร/คณะกรรมกำรประจำ : พิจารณาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
รับผิดชอบ : ผู้ปฏิบัติงำนแผนและงบประมำณ : รวบรวมเอกสารต่างๆ และจัดทาคาเสนอของบประมาณทั้ง
งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจา
พิจารณา
เอกสำรอ้ำงอิง : 1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. คู่มือการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบฟอร์มการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

คาเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

นางสาวอัญชลี การ
บรรจง

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

5 ปี

เรียงตามปีงบประมาณ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1.แบบฟอร์มการจัดทา
คาเสนอขอ
2.งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
1.แบบเสนอวาระการ
ประชุม
2.ข้อมูลการใช้
งบประมาณปีที่ผ่านมา
3.แผนงบลงทุน
1.แบบเสนอวาระการ
ประชุม
2.ข้อมูลการใช้
งบประมาณปีที่ผ่านมา
3.แผนงบลงทุน

เริ่มต้น
1.

ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนและ
งบประมาณ

รวบรวมเอกสารและจัดทาคา
เสนอของบประมาณ

1. รวบรวมเอกสารต่างๆ ที่ละงานย่อยจัดทารายละเอียด
งบประมาณที่ต้องการ
2. จัดทาคาเสนอของบประมาณ

1
สัปดาห์

2.

ฝ่ายเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหาร

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่ กาหนดนโยบาย
และกรอบวงเงินงบประมาณ

1 วัน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

3.

ฝ่ายเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหาร

นาเสนอคณะกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาให้ความ
ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

1 วัน

พิจารณาให้
ความคิดเห็น
เห็นชอบ

4.

5.
6.

7.

ฝ่ายเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนและ
งบประมาณ
ฝ่ายเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจา
ฝ่ายเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประจา

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร

แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

นาส่งคาเสนอของบประมาณให้กองนโยบายและแผน

1 วัน

15 นาที

คณะกรรมการประจา รับทราบรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร วาระเพื่อทราบเกีย่ วกับการเสนอ
ของบประมาณ

1 วัน

1.บันทึกข้อความ
2.แบบฟอร์มการจัดทา
คาเสนอของบประมาณ
รายงานการประชุม

แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการประจา

1 วัน

รายงานการประชุม

นาส่งให้กองนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการประจา

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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1.13 กำรจัดทำแผนและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.013
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำแผนและรำยงำนผล
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ สามารถด าเนิ น การได้ ต าม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบดาเนินงานของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขอบเขตงำน :

วิธีการปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงการจัดทาแผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจาปี การติดตาม การสรุปและจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน
คำจำกัดควำม : งบประมำณแผ่ น ดิ น หมายถึ ง งบประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ จั ด สรรจากส านั ก งบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมำณเงินรำยได้ หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ของค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตที่นิสิ ต
ลงทะเบียนเรียน และ/หรือรายได้อื่นๆ เช่น ค่าปรับ รายได้จากการขายคู่มือ ค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้จัดสรรรายรับนั้นตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจาปี
สงป.301,302 หมายถึง แผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
หน้ำที่ควำม คณะกรรมกำรบริหำร/คณะกรรมกำรประจำ : ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
รับผิดชอบ : ผู้อำนวยกำร : พิจารณาลงนามแผนงานและรายงานผลการดาเนินงาน
หัวหน้ำสำนักงำน : กากับ ติดตาม ตรวจสอบแผนงานและรายงานผลการดาเนินงาน
ผู้ปฏิบัติงำนแผนและงบประมำณ : จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจาปีการ
ติดตาม การสรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและไตรมาส
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (สงป.301,302)
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสำรบันทึก :

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.013
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำแผนและรำยงำนผล
(ถ้ามี)
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

รายงานผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ

นางสาวอัญชลี การ
บรรจง

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

5 ปี

เรียงตามปีงบประมาณ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ประจาเดือน
จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี (สงป.301,302) ลงใน google
drive กองนโยบายและแผน หัวข้องานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน หรือลิ้งค์
shorturl.asia/DsrV3
ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่าย

1 นาที

หนังสือราชการ

1 วัน

-แผนการปฏิบัติงาน
-แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
(สงป.301,302)

10 นาที

-บันทึกข้อความ
แผนการปฏิบัติงาน
-แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
(สงป.301,302)

ผู้อานวยการฯ พิจารณาลงนามหนังสือราชการ

10 นาที

-บันทึกข้อความ
แผนการปฏิบัติงาน
-แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
(สงป.301,302)

นาส่งบันทึกข้อความแผนการปฏิบัติ งานแผนงานใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี(สงป.301,302) ให้กอง
นโยบายและแผน

1 นาที

-บันทึกข้อความ
แผนการปฏิบัติงาน
-แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
(สงป.301,302)

เริ่มต้น
1.
2.

3.

ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนและ
งบประมาณ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนและ
งบประมาณ

รับหนังสือราชการ

จัดทาแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ

หัวหน้าสานักงาน
ตรวจสอบ
รายละเอียด

แก้ไข

ผ่าน
4.

หัวหน้าสานักงาน

เสนอร่างหนังสือราชการต่อผู้อานวยการ
เสนอหนังสือราชการ

5.

ผู้อานวยการฯ
พิจารณา
ลงนาม

ไม่ลงนาม

ลงนาม
6.

งานสารบรรณ
นาส่งบันทึกข้อความ

สิ้นสุด
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1.14 กำรจำหน่ำยครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภำพ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.014
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจำหน่ำยครุภัณฑ์ที่ชำรุดและ
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
เสื่อมสภำพ

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่ชารุดและเสื่อมสภาพ ที่ใช้งานไม่ได้ ตัดออกจากบัญชีรายการครุภัณฑ์

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : มีรายการครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีรายการครุภัณฑ์ใช้งานได้จริง และมีอยู่จริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขอบเขตงำน :

กระบวนการ “จาหน่ายพัสดุ” เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ที่มีความสาคัญจะทาให้หน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใช้ประโยชน์ของ
พัสดุที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสูงสุด ดังนั้นการจาหน่ายพัสดุที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไปก็เป็น
หัวใจหลักสาคัญที่ต้องมีการดาเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนด โดยมี
หลายวิธีด้วยกันแล้วแต่กรณีที่เหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนด เช่น การขาย การแลกเปลี่ยน
การโอน และการแปรสภาพหรือทาลาย เป็นต้น
คำจำกัดควำม : “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“กำรบริหำรพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา
และการจาหน่ายพัสดุ
“หน่ ว ยงำนของรั ฐ ” หมายความว่ า ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่ ว ยธุร การของศาล มหาวิทยาลั ยในก ากั บ ของรั ฐ หน่ว ยงานสั งกัดรัฐ สภาหรื อในกากับ ของรั ฐ สภา
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้ำหน้ำที่” ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริห ารพัสดุ หรื อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ มี
อานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
“หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกาหนดหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำร : พิจารณาลงนามบันทึกข้อความขอจาหน่ายครุภัณฑ์
รับผิดชอบ : หัวหน้ำสำนักงำน : ตรวจสอบบันทึกข้อความขอจาหน่ายครุภัณฑ์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ดาเนินการสารวจครุภัณฑ์ และทาบันทึกข้อความขอจาหน่ายครุภัณฑ์
เอกสำรอ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มที่ใช้ : บันทึกข้อความการจาหน่วยครุภัณฑ์ที่ชารุดและเสื่อมสภาพ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสำรบันทึก :

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.01.014
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจำหน่ำยครุภัณฑ์ที่ชำรุดและ
(ถ้ามี)
เสื่อมสภำพ

เขียนโดย : นางสาวอัญชลี การบรรจง
ควบคุมโดย : นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

จาหน่ายครุภัณฑ์

นางสาวอัญชลี การ
บรรจง

ห้องจัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน

5 ปี

เรียงตามปีงบประมาณ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

งานบริหารงาน
ทั่วไป

2.

หัวหน้า
สานักงาน

ร่างหนังสือราชการ

ตรวจสอบ
หนังสือ

3.

หัวหน้า
สานักงาน

4.

ผู้อานวยการ

แก้ไข

เสนอหนังสือราชการ

พิจารณา
ลงนาม

งานบริหารงานทั่วไปจัดทาบันทึกข้อความ
การจาหน่วยครุภัณฑ์ที่ชารุดและเสื่อมสภาพ

2 นาที

บันทึกข้อความ

หัวหน้าสานักงานตรวจสอบบันทึกการจา
หน่วยครุภัณฑ์ที่ชารุดและเสื่อมสภาพ

5 นาที

บันทึกข้อความ

หัวหน้าสานักงานเสนอร่างหนังสือราชการต่อ
ผู้อานวยการ

5 นาที

บันทึกข้อความ

ผู้อานวยการฯ พิจารณาลงนามหนังสือราชการ

10 นาที

บันทึกข้อความ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส่งหนังสือที่กองกลาง

2 นาที

บันทึกข้อความ

ไม่ลงนาม

ลงนาม
5.

งารสารบรรณ
นาส่งบันทึกข้อความ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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งำนหอสมุดกลำง
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(2) งำนหอสมุดกลำง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบบริการยืม-คืน จัดซื้อ จัดหาและต่ออายุสมาชิกวารสาร และสิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง
ลงทะเบี ย นและประทั บ ตราวารสารใหม่ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง บั น ทึ ก ลงรายการข้ อ มู ล วารสารและจั ด ท า
ดรรชนีวารสารเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดเรียงวารสารปัจจุบัน วารสารล่วงเวลา และวารสารเย็บเล่มขึ้นชั้น
ควบคุม รวบรวม จัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาเพื่อรอดาเนินการเย็บเล่ม งานแนะนาวารสารใหม่งานดูแลความ
เรียบร้อยของสถานที่บริเวณงานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ จัดเก็บข้อมูลสถิติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดซื้อ
จัดหา และเตรียมความพร้อมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดประเภทสื่อโสตทัศน์ บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด
และตอบคาถามค้นคว้าสารสนเทศ จัดทาข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไชต์หอสมุดกลางและ สื่อ Social
media ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ Infographic ข้ อ มู ล สารสนเทศ แนะน าทรั พ ยากร
สารสนเทศใหม่และน่าสนใจ ข่าวสารประชาสัมพันธ์และรูปภาพกิจกรรม ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Access Learning) เบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สรุปยอดเงินค่าปรับหนังสือเกินกาหนด
ประจาวัน ผลัดเปลี่ยนเวรงานบริการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกิ จกรรม 5 ส. ร่วมให้คาปรึกษาแก่นิสิต
นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ ร่วมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ภายในห้องสมุด และจัดทาคู่มือการ
ปฏิบั ติงาน รวมถึงกาหนดนโยบายในการบริห ารงานและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิ ดชอบให้
ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน และแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (วิธีการจัดซื้อ/บอกรับ) (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.02.001)
2.2 การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.02.002)
2.3 การจัดทาทะเบียนสมาชิกห้องสมุด (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.02.003)
2.4 การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.02.004)
2.5 การให้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.02.005)
2.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์
(รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.02.006)
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2.1 กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ (วิธีกำรจัดซื้อ/บอกรับ)
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.02.001
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
(วิธีกำรจัดซื้อ/บอกรับ)

เขียนโดย : นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยวิธีการจัดซื้อ/บอกรับ ให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 80
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยวิธีการจัดซื้อ/บอกรับ ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนสารวจความ
ต้องการทรัพยากรสารสนเทศ การรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่เสนอแนะสั่งซื้อเข้าห้องสมุด
การตรวจสอบและพิจารณารายการทรัพยากรสารสนเทศ เสนอขออนุมัติจัดซื้อ พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ
การดาเนินการจัดซื้อ การตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ และการรับทรัพยากรสารสนเทศ
คำจำกัดควำม : กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ หมายถึง วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาและเพิ่มเติมทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุด วิธีจัดหาโดยทั่วไป ได้แก่ การจัดซื้อ/บอกรับ
กำรจัดซื้อ/บอกรับ หมายถึง การจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุดโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด คือ สิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสต
ทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ : พิจารณาลงนามอนุมัติหนังสือบันทึกข้อความจัดซื้อ / จัดจ้าง
รับผิดชอบ : รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร/ผู้บังคับบัญชำที่ดูแลห้องสมุด : ทบทวนบันทึกข้อความและรายละเอียด
จัดซื้อ / จัดจ้าง
บรรณำรั กษ์/ เจ้ ำ หน้ำ ที่ห้องสมุด : ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ การรวบรวมรายชื่อ
ทรั พยากรสารสนเทศที่เสนอแนะสั่ งซื้อเข้าห้ องสมุด การตรวจสอบและพิจารณารายการทรัพยากร
สารสนเทศ เสนอขออนุมัติจัดซื้อ การตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ และการรับทรัพยากรสารสนเทศ
กรรมกำรตรวจรับพัสดุ : ตรวจความครบถ้วนเรียบร้อยของวัสดุที่ได้รับ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ : ดาเนินการจัดซื้อ
เอกสำรอ้ำงอิง : หลักการพิจารณาคัดเลือกหนังสือของห้องสมุด 4 เขตพื้นที่
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบสารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
2. แบบเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
3. บันทึกข้อความจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. ใบเสนอราคาเพื่อคัดเลือก
5. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
6. ใบเสนอราคา
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.02.001
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
(ถ้ามี)
(วิธีกำรจัดซื้อ/บอกรับ)

เขียนโดย : นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

7. ใบส่งของ
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

1. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. แบบสารวจความ
ต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ
3. ระบบเสนอแนะ
หนังสือเข้าห้องสมุดผ่าน
เว็บไซต์ห้องสมุด

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานห้องสมุด

แฟ้มเอกสารขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
แฟ้มเอกสารแบบสารวจ
ความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ
ระบบเสนอแนะหนังสือ
เข้าห้องสมุดผ่าน
เว็บไซต์ห้องสมุด

5 ปี

เรียงตามเลขที่หนังสือ
ออก
เรียงตามลาดับการ
สั่งซื้อ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปี
เริ่มให้บริการ
ระบบจนถึงปัจจุบัน

เรียงตามลาดับการ
สั่งซื้อ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียด
งำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

สารวจความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ
- แบบสารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
- แบบเสนอแนะหนังสือเข้า
ห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
รวบรวมรายชือ่ ทรัพยากร
สารสนเทศที่เสนอแนะสั่งซื้อเข้า
ห้องสมุด

30 วัน

ตรวจสอบและพิจารณารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
จัดหำ ในกรณีที่ไม่มีทรัพยากร
สารสนเทศ, จานวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ, มีเนื้อหาเหมาะสม
ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตร
และงบประมาณ เป็นต้น
ไม่จัดหำ ในกรณีที่มีทรัพยากร
สารสนเทศเพียงพอแล้ว, เนื้อหาไม่
เหมาะสม เป็นต้น
สรุปรายงานสถิติการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อเป็นเอกสารแนบ
ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อ

5 วัน

1. บันทึกข้อความเสนอแนะทรัพยากร
2. แบบสารวจความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ
3. แบบเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด
ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
4. ใบเสนอราคาเพื่อคัดเลือก
1. แบบสารวจความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ
2. แบบเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด
ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
3. ใบเสนอราคาเพื่อคัดเลือก
1. แบบสารวจความต้องการ ทรัพยากร
สารสนเทศ
2. แบบเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด
ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
3. ใบเสนอราคาเพื่อคัดเลือก
4. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
5. หลักการพิจารณาคัดเลือกหนังสือของ
ห้องสมุด 4 เขตพื้นที่

เริ่มต้น
1.

2.

3.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

สารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

รวบรวมรายชือ่ ทรัพยากร
สารสนเทศ

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ตรวจสอบและพิจารณา
รายการทรัพยากร
สารสนเทศ

ไม่จัดหา

จัดหา

4.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

5.

บรรณารักษ์/
รองผู้อานวย
การฝ่าย
บริหาร/
ผู้บังคับบัญชา
ผู้อานวยการ
สานักวิทย
บริการฯ

6.

สรุปรายงานสถิติการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ

เสนอขออนุมัติจัดซื้อ

ไม่อนุมัติ

พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ

อนุมัติ

1

5 วัน

30 นาที

รายงานสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

จัดทาหนังสือบันทึกข้อความ
จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยผ่านรองที่
กากับ/ผู้บังคับบัญชาที่ดูแลงาน
ห้องสมุด

3 วัน

1. บันทึกข้อความจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. ใบเสนอราคา
3.รายงานสถิติการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ

ผู้อานวยการฯ พิจารณาลงนาม
หนังสือบันทึกข้อความจัดซื้อ/จัด
จ้าง
อนุมัติ ดาเนินการจัดซื้อ
ไม่อนุมัติ ให้สารวจ ทบทวน
ตรวจสอบและพิจารณารายการ
หนังสือ แล้วนาเสนอใหม่อีกครั้ง

ตาม
กระบวน
การเสนอ
อนุมัติ

1. บันทึกข้อความจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. ใบเสนอราคา
3.รายงานสถิติการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ

2
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ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
1

7.

เจ้าหน้าที่
งานพัสดุ

8.

กรรมการ
ตรวจรับวัสดุ

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียด
งำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

2

ดาเนินการจัดซื้อ
ไม่ครบถ้วน

ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ดาเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ

ตามระบวน
การพัสดุ

ใบจัดซื้อจัดจ้าง

กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
ครบถ้วน ดาเนินการในขั้นตอนรับ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ไม่ครบถ้วน กลับไปยังขั้นตอนการ
จัดซื้อ

30 นาที

1. ใบส่งของ
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา

ดาเนินการรับทรัพยากร
สารสนเทศที่ถูกต้อง

30 นาที

1. ใบส่งของ
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา

ครบถ้วน

9.

กรรมการ
ตรวจรับวัสดุ/
บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

รับทรัพยากรสารสนเทศ

สิ้นสุด
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2.2 กำรจัดเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.02.002
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก

เขียนโดย : นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการได้อย่างครบถ้วน

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อทุกรายการพร้อมให้บริการ 100 %
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการประทับตรา และลงทะเบียน
วิเคราะห์หมวดหมู่และหัวเรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ และการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ
คำจำกัดควำม : กำรลงทะเบียน หมายถึง การบันทึกหลักฐานรายละเอียดของรายการทรัพยากรสารสนเทศที่สั่งซื้อหรือ
ได้รับอภินันทนาการมาเพื่อเก็บเข้าห้องสมุดตามลาดับเลขทะเบียน
ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ (DC) ดิวอี้ เป็นการจัดหมวดหมู่หนังสือ
โดย แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ ต่าง ๆ ออกเป็นสิบหมู่กว้าง ๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย
พร้อมทั้งกาหนดเลขหมายเป็นสัญลักษณ์แต่ละหมวด ตั้งแต่เลข 000-999 โดยห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่นาระบบทศนิยมดิวอิ้มาจัดหมวดหมู่หนังสือ คือ เขตพื้นที่บางพระ จักร
พงษภูวนารถและจันทบุรี
ระบบหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน (Library of Congress Classification) หรือ LC เป็นการจัดหมู่หนังสือ
โดยกาหนดหมวดหมู่ตามหนังสือสาขาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งนั้น โดยแบ่งเป็น 20 หมวดใหญ่ใช้
อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ A – Z ยกเว้น I O W X Y ผสมกับตัวเลขอารบิค ตั้งแต่เลข 1-9999 โดยห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่นาระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มาจัดหมวดหมู่หนังสือ
คือ เขตพื้นที่อุเทนถวาย
กำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ หมายถึง การลงรายละเอียดทางบรรณานุกรม เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อ
เรื่อง หัวเรื่อง เลขหมู่ สานักพิมพ์ เป็นต้น ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อประโยชน์สาหรับผู้ใช้บริการ
สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการผ่านระบบสืบค้นออนไลน์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
หน้ำที่ควำม บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด : ทาหน้าที่ประทับตรา และลงทะเบียน วิเคราะห์หมวดหมู่และหัวเรื่อง
รับผิดชอบ : การลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรสารสนเทศออก
ให้บริการ และการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือแบ่ งหมู่ห นั งสื อและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิว อี้ / คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐ สภา
อเมริกัน
2. คู่มือหัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย
3. ระบบหัวเรื่องออนไลน์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.02.002
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสาเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ
5. The Library of congress subject heading
6. ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น (Cutter-Sanborn Table)
7. คู่มือการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty/Alice for windows
8. หนังสือคู่มือการลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ AACR2
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ระบบลงทะเบียนวารสาร
2. ใบกาหนดส่งหนังสือ
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ประจาวัน
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
หนังสือพิมพ์ประจาวัน
ระบบลงทะเบียน
วารสาร
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Liberty/Alice for
window

วิธีกำรจัดเก็บ

ห้องสมุด

ห้องสมุด

2 ปี

เรียงตามลาดับวัน

ห้องสมุด

ห้องสมุด

เริ่มใช้งาน

เรียงตามลาดับวัน

ห้องสมุด

ห้องสมุด

เริ่มใช้งาน

สถิติข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 กรณีหนังสือ
1.1.1 ประทับตราของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ห้องสมุด
1.1.2 ประทับตรายางแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียน
1.1.3 ประทับเลขทะเบียน ที่หน้าปกใน
และหน้าลับ (หน้าที่ 25)
1.1.4 ประทับวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
1.1.5 เขียนเครื่องหมายถูกข้างหน้าตาม
การจัดหาของหนังสือ
1.2 กรณีวำรสำร
1.2.1 ประทับตราของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2 ลงทะเบียนปีที่ ฉบับที่ ในระบบ
ลงทะเบียนวารสาร
1.2.3 ลงทะเบียนในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
1.3 กรณีหนังสือพิมพ์ ลงทะเบียนที่
แบบฟอร์มลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ประจาวัน
วิเคราะห์หมวดหมู่และหัวเรื่อง
2.1 กรณีหนังสือ ดาเนินการวิเคราะห์
หมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ ในเขตพื้นที่
บางพระ จักรพงษภูวนารถและจันทบุรี
ดาเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ตามระบบ LC
ในเขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยกาหนดเลข
หนังสือ เลขผู้แต่ง วิเคราะห์หวั เรื่องและ
จาแนกประเภททรัพยากร
2.2 กรณีวำรสำร ดาเนินการคัดเลือก
บทความเพื่อกาหนดหัวเรื่องและจัดทา
ดรรชนีวารสาร
2.3 กรณีสื่อโสตทัศน์ ดาเนินการกาหนดหัว
เรื่อง

5 นาที/
รายการ

1.ระบบลงทะเบียนวารสาร
2.ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3.แบบฟอร์มลงทะเบียนหนังสือพิมพ์
ประจาวัน

15
นาที/
รายการ

1. คู่มือแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่ง
หมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
2. คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
3. คู่มือหัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย
4. Library of congress subject
heading
5.ระบบหัวเรื่องออนไลน์ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
6. ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย
สาเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ
7. ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น
(Cutter-Sanborn Table)

ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารสนเทศ และทั้งบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

15
นาที/
รายการ

1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2. คู่มือการลงรายการหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ AACR2
3. คู่มือการใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Liberty

เริ่มต้น
1.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

2.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

3.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ประทับตราและลง
เลขทะเบียน

วิเคราะห์หมวดหมู่และหัวเรื่อง

การลงรายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

1

2
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ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

บรรณารักษ์
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่บันทึกลง
ในระบบ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ถูกต้อง

5.

6.

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

2

1
4.

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียดงำน

จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อออกให้บริการ

จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
ขึ้นชั้น

บรรณารักษ์ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ
ถูกต้อง ดาเนินการขั้นตอนจัดจัดเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ
ไม่ถูกต้อง แก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
สมบูรณ์

5 นาที/
รายการ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออก
ให้บริการ โดยแบ่งออกเป็น
5.1 ประเภทหนังสือ เริ่มจากพิมพ์บาร์โค้ด
ติดบาร์โค้ด ติดเทปใส ติดใบกาหนดส่ง ห่อ
ปกพลาสติกหนังสือ และสแกนปก
5.2 สื่อโสตทัศน์ให้บริการ เริ่มจากพิมพ์
บาร์โค้ด ติดบาร์โค้ด ติดเทปใสและสแกนปก

20
นาที/
รายการ

1.ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2.สติกเกอร์บาร์โค้ด
3.ใบกาหนดส่งหนังสือ

จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น เพือ่
ให้บริการ
6.1 รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่จะนาขึ้น
ชั้นบริการจุดต่าง ๆ
6.2 จาแนกประเภททรัพยากรสารสนเทศ
มีรายละเอียดดังนี้
หนังสือ จาแนกประเภทหนังสือทัว่ ไป
หนังสือเก่าตีพิมพ์กอ่ นปี 2550, หนังสือ
อ้างอิง, นวนิยาย, เรื่องสั้น, ปัญหาพิเศษ,
วิทยานิพนธ์, งานวิจยั , สิ่งพิมพ์ราชมงคล
วำรสำร จาแนกเป็นวารสารปัจจุบัน,
วารสารล่วงเวลา และเย็บเล่ม
สื่อมัลติมีเดีย จาแนกสื่อประกอบหนังสือ,
สื่อภาพยนตร์
6.3 จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น
หนังสือ เรียงตามเลขเรียกหนังสือ เรียงจาก
ซ้ายไปขวา-บนลงล่าง เรียงจากเลขหมู่นอ้ ย
ไปหาเลขหมู่มาก
วำรสำร จัดเรียงตามชื่อวารสารตามลาดับ
ตัวอักษร A-Z, ก-ฮ
หนังสือพิมพ์ ใส่ไม้แขวน เรียงตามวัน
สื่อมัลติมีเดีย จัดเก็บในชั้นปิด เรียงตามเลข
บาร์โค้ด

1 ชั่วโมง
20
นาที/
ครั้ง

สิ้นสุด
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2.3 กำรจัดทำทะเบียนสมำชิกห้องสมุด

มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รหัสเอกสาร วันที่บงั คับใช้
(Standard Operation
2565 สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.02.003
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำทะเบียนสมำชิก
(ถ้ามี)
ห้องสมุด

เขียนโดย : นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถจัดทาทะบียนสมาชิกห้องสมุดและต่ออายุสมาชิกห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้อง
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : สามารถจัดทาทะบียนสมาชิกห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 90
ขอบเขตงำน :

การจั ด ท าทะบี ย นสมาชิ ก ห้ อ งสมุ ด ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการ รั บ ข้ อ มู ล รหั ส นั ก ศึ ก ษา/รหั ส เลขบั ต ร
ประชาชนส าหรั บ อาจารย์ ห รื อบุ คลากร ตรวจสอบสถานะผู้ ขอใช้บริ การ ตรวจสอบข้อมูล สมาชิ ก
ห้องสมุด พิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้บริการ
คำจำกัดควำม : สมำชิกห้องสมุด หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่กาลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียน ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
กำรสมัครสมำชิกห้องสมุด หมายถึง กระบวนการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
กำรต่ออำยุสมำชิกห้องสมุด หมายถึง การกรอกข้อมูลวันหมดอายุสมาชิก ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หน้ำที่ควำม
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด : ทาหน้าที่เป็นผู้ จัดทาทะบียนสมัครสมาชิกห้องสมุดและต่อ อายุ
รับผิดชอบ :
สมาชิกห้องสมุดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty / Alice for Windows
2. ระเบียบการใช้บริการแผนกห้องสมุด
3. ระบบทะเบียนออนไลน์ https://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร https://e-manage.rmutto.ac.th/home.aspx
แบบฟอร์มที่ใช้ : บัตรสมาชิกห้องสมุด
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Liberty/ Alice for
windows

งานห้องสมุด

ห้องสมุด

เริ่มใช้ระบบ

ข้อมูลสมาชิก
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียด
งำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่รับข้อมูล ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา/รหัสเลขบัตร
ประชาชนสาหรับบุคลากร

15
วินาที

ตรวจสอบสถานะผู้ขอใช้บริการ
นักศึกษา : ตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทะเบียนในภาคเรียนปัจจุบัน ใน
ฐานข้อมูลระบบทะเบียนออนไลน์
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ :
ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Emanagement)
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกห้องสมุด
มีข้อมูลสมำชิก : แก้ไขข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันหรือต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุด
ไม่มีข้อมูลสมำชิก: ลงทะเบียน
สมาชิกห้องสมุด

30
วินาที

1. ระบบทะเบียน
ออนไลน์
2. ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Emanagement)

30
วินาที

ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกห้องสมุด
โดยกรอกข้อมูล รหัสสมาชิก ชือ่ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ และวันหมดอายุสมาชิก
พร้อมตั้งค่าประเภทสมาชิก เป็นต้น
พิมพ์และตัดกรอบบัตรสมาชิก
ห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

1
นาที

ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

1
นาที

บัตรสมาชิก
ห้องสมุด

เริ่มต้น
1.

2.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

รับข้อมูลชื่อ-นามสกุล รหัส
นักศึกษา/รหัสเลขบัตร
ประชาชนสาหรับบุคลากร
ไม่เป็นนักศึกษาหรือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ตรวจสอบสถานะผู้ขอใช้บริการ

3.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

เป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฯ

มีข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ

แก้ไขข้อมูลหรือ
ต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุด

ไม่มีข้อมูลสมาชิก
4.

5.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องสมุด

พิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุดให้แก่
ผู้ใช้บริการ

สิ้นสุด
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2.4 กำรให้บริกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ

มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รหัสเอกสาร วันที่บงั คับใช้
(Standard Operation
2565.สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.02.004
แก้ไขครั้งที่ :
กำรให้บริกำรยืม
(ถ้ามี)
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

เขียนโดย : นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : สามารถให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 90
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอน เริ่มจากการสแกนบัตรสมาชิก
ห้องสมุด การตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก การตรวจสอบการค้างค่าปรับ /เกินกาหนด ตรวจสอบ
สิทธิจานวนทรัพยากรที่ถูกยืม สแกนบาร์โค้ดทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมเพื่อบันทึก ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วน ของการยืม การประทับตราวันที่กาหนดส่ง คืนบัตรสมาชิกและมอบทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ผู้ใช้บริการ
คำจำกัดควำม : งำนบริกำรยืม หมายถึง เป็นบริการให้ยืมด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ในเขตพื้นที่บางพระและ
Alice for Windows ในเขตพื้นที่จันทบุรี จักรพงษภูวนารถและอุเทนถวายผู้ใช้บริการสามารถติดต่อยืม
ได้ที่ เคาน์ เตอร์ บ ริการยื ม -คืน โดยใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกห้องสมุด หรือแจ้ง รหั ส / ชื่อนามสกุลได้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ หมายถึง วัสดุที่ใช้บันทึกข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
สติปัญญา อารมณ์และจิตใจของมนุษย์ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุด แบ่งออกเป็น 3
ประเภท คือ
1. ทรัพยากรตีพิมพ์
2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์
3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
โดยการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับห้องสมุดของแต่ละเขตพื้นที่ได้กาหนด
สมำชิกห้องสมุด หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่กาลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียน ปัจจุบัน, อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
หน้ำที่ควำม บรรณำรั กษ์/ เจ้ ำ หน้ำ ที่ห้องสมุด : ทาหน้าที่เป็นผู้ ให้ บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด แก่
รับผิดชอบ : ผู้ใช้บริการให้สามารถนาออกจากห้องสมุดได้
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty / Alice for windows
2. ระเบียบการใช้บริการของแผนกห้องสมุด
แบบฟอร์มที่ใช้ : ใบกาหนดส่งหนังสือ
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มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รหัสเอกสาร วันที่บงั คับใช้
(Standard Operation
2565.สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.02.004
แก้ไขครั้งที่ :
กำรให้บริกำรยืม
(ถ้ามี)
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

เขียนโดย : นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Liberty/ Alice for
windows

งานห้องสมุด

ห้องสมุด

เริ่มใช้ระบบ

ข้อมูลสถิติการยืม
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

สแกนบัตรสมาชิกห้องสมุด
หากไม่ได้นาบัตรสมาชิกมา
พิมพ์ชื่อ หรือ รหัสสมาชิก ใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

10
วินาที

1. ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
2. บัตรสมาชิก
ห้องสมุด

ตรวจสอบสถานะการเป็น
สมาชิก
ไม่เป็นสมำชิก/หมดอำยุ
สมำชิก ดาเนินการ
กระบวนการการจัดทา
ทะเบียนสมาชิกห้องสมุด
เป็นสมำชิก/ไม่หมดอำยุ
สมำชิก ตรวจสอบการค้าง
ค่าปรับ/เกินกาหนดส่ง
ตรวจสอบการค้างค่าปรับ
/เกินกาหนด
มีค่ำปรับ/เกินกำหนด :
แจ้งทวงผู้ใช้บริการคืน
ทรัพยากรสารสนเทศและชาระ
ค่าปรับตามระเบียบและออก
ใบเสร็จรับเงิน
ไม่มีค่ำปรับ/ไม่เกินกำหนด :
ตรวจสอบสิทธิ์ทรัพยากร
สารสนเทศที่ถูกยืม
ตรวจสอบสิทธิจ์ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืม
ตามประเภทของสมาชิก
ครบสิทธิ์ : แจ้งผู้ใช้บริการว่า
สิทธิ์เต็มไม่สามารถยืมเพิ่มได้
ไม่ครบสิทธิ์ : สแกนบาร์โค้ด
ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม

10
วินาที

ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

1 นาที

1. ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
2. ใบเสร็จรับเงิน

5
วินาที

ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

10
วินาที

ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

เริ่มต้น
1.

2.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

สแกนบัตรสมาชิก
ห้องสมุด / พิมพ์ชื่อ
หรือ รหัสสมาชิก

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ไม่เป็นสมาชิก/หมดอายุ
ตรวจสอบสถานะ
การเป็นสมาชิก

การจัดทาทะเบียน
สมาชิกห้องสมุด

เป็นสมาชิก
/ไม่หมดอายุ

3.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

มีค่าปรับ/เกินกาหนด

แจ้งทวง/ชาระ
ค่าปรับ

ตรวจสอบ
การค้างค่าปรับ/
เกินกาหนด

ไม่มีค่าปรับ/
ไม่เกินกาหนด

4.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

แจ้ง
ผู้ใช้บริการ

ครบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์จานวน
ทรัพยากรที่ถูกยืม

ไม่ครบสิทธิ์

5.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

สแกนบาร์โค้ดทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการยืม

สแกนบาร์โค้ดทรัพยากร
สารสนเทศที่ยืม

2

1

3
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ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

2

6.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

8.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของทรัพยากร
สารสนเทศที่ถูกยืมในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน :
ประทับตราวันที่กาหนดส่ง
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน : สแกน
ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม
เพิ่มเติม
ประทับตราวันที่กาหนดส่งที่
ใบกาหนดส่ง

10
วินาที

ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

30
วินาที

ใบกาหนดส่ง

คืนบัตรสมาชิกและมอบ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่าน
กระบวนการยืมให้แก่
ผู้ใช้บริการ

5
วินาที

บัตรสมาชิก
ห้องสมุด

3

1
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของการยืม

ถูกต้องครบถ้วน

7.

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ประทับตราวันที่กาหนดส่ง

คืนบัตรสมาชิกและมอบทรัพยากร
สารสนเทศให้ผู้ใช้บริการ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

71

2.5 กำรให้บริกำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
มทร. ตะวันออก

กำรให้บริกำรคืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

รหัสเอกสาร

2565 สวส.
302.02.005

วันที่บงั คับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถให้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : สามารถให้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 90
ขอบเขตงำน :

การให้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมขั้นตอนการ สแกนบาร์โค้ดทรัพยากรสารสนเทศที่คืน
ตรวจสอบวั น ก าหนดคื น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การคื น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของการคื น และ
ประทับตรารับคืน
คำจำกัดควำม : งำนบริกำรคืน หมายถึง เป็นบริการรับคืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ในเขตพื้นที่บางพระและ
Alice for Windows ในเขตพื้นที่จันทบุรี จักรพงษภูวนารถ และอุเทนถวาย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อคืน
ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน โดยใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด
ทรัพยำกรสำรสนเทศ หมายถึง วัสดุที่ใช้บันทึกข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
สติปัญญา อารมณ์และจิตใจของมนุษย์ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุด แบ่งออกเป็น 3
ประเภท คือ
1. ทรัพยากรตีพิมพ์
2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์
3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
สมำชิกห้องสมุด หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่กาลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียน ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
หน้ำที่ควำม บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด : ทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุดแก่
รับผิดชอบ : ผู้ใช้บริการ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty / Alice for Windows
2. ระเบียบการใช้บริการแผนกห้องสมุด
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ใบกาหนดส่งหนังสือ
2. ใบเสร็จรับเงิน
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Liberty/ Alice for
windows

งานห้องสมุด

ห้องสมุด

เริ่มใช้ระบบ

ข้อมูลสถิติการคืน
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่สแกนบัตรสมาชิก
หรือบาร์โค้ดทรัพยากร
สารสนเทศที่ผู้ใช้บริการนามา
คืน

10
วินาที

1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2. บัตรสมาชิก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันกาหนด
คืน
เกินกำหนด ชาระค่าปรับตาม
ระเบียบ แล้วบันทึกข้อมูลการ
คืนทรัพยากรสารสนเทศที่เกิน
กาหนด เจ้าหน้าที่รับชาระ
ค่าปรับตามระเบียบและออก
ใบเสร็จรับเงิน
ไม่เกินกำหนด ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกคืน

1 นาที

1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2. ใบเสร็จรับเงิน

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของทรัพยากร
สารสนเทศที่นามาคืนในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน :
ประทับตรารับคืนที่ใบกาหนด
ส่ง
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน : สแกน
บาร์โค้ดทรัพยากรสารสนเทศ
ที่คืนเพิ่มเติม
ประทับตรารับคืนที่ใบกาหนด
ส่ง

10
วินาที

1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2. ทรัพยากรสารสนเทศ

30
วินาที

ใบกาหนดส่ง

เริ่มต้น
1.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

2.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

สแกนบัตรสมาชิกหรือ
บาร์โค้ดทรัพยากร
สารสนเทศที่คนื

เกินกาหนด
ตรวจสอบวัน
กาหนดคืน
ไม่เกินกาหนด

3.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ไม่ถกู ต้องครบถ้วน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของทรัพยากร
สารสนเทศนามาคืน
ถูกต้องครบถ้วน

4.

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ประทับตรารับคืน

ชาระค่าปรับ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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2.6 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์

มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รหัสเอกสาร วันที่บงั คับใช้
(Standard Operation
2565 สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.02.006
แก้ไขครั้งที่ :
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
(ถ้ามี)
ของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์

เขียนโดย : นางสาวพรรณปพร บุพศิริ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขอบเขตงำน : การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอน สร้าง / อัพเดท ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ
คำจำกัดควำม :

เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ออนไลน์ของห้องสมุดในแต่ละเขตพื้นที่
กำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์ หมายถึง การสื่อสารติดต่อแบบสองทางนาเสนอข่าวสารได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ
กราฟฟิก ผ่านช่องทางของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
ดาวเทียม WIFI) เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์ ทุกเวลา ทุก
สถานที่
สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่าย
ทางสังคม ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้
ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเองในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง
เว็บไซต์ห้องสมุด หมายถึง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของห้องสมุดอาศัยเว็บไซต์เป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
และสื่อประสมต่างๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของห้องสมุด
Tumblr หมายถึง แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม (Social Media) ชนิดหนึ่งแบบเดียวกับ Facebook หรือ Twitter
แต่ลักษณะการใช้งานจะเป็น Blog ซึ่งรองรับไฟล์หลายรูปแบบ และทาการ Reblog (คล้ายกับการ Share หรือ
Retweet) โดยจุดเด่นของ Tumblr อยู่ที่ความสวยงาม และความง่ายในใช้งาน
Facebook Fanpage หมายถึ ง หน้ า เพจ (Page) ที่ ท าง Facebook พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ให้ คุ ณ สามารถน าไปใช้
ประชาสัมพันธ์ หรือถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม แนะนาผลิตภัณฑ์ สินค้า
บริการ หรือเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจ หรือกาลังมองหาในสิ่ง ต่าง ๆ นั้น สามารถใช้ Facebook
Fanpage ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ การตลาด การบริการ การศึกษา ให้ความรู้ บันเทิง ฯลฯ
Line หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริก าร Messaging และ Voice Over IP นามาผนวกเข้าด้วยกัน จึงทาให้
เกิดเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้ โดยข้อมูล
ทั้งหมดไม่ต้องเสียเงิน หากเราใช้งานโทรศัพท์ที่มีแพคเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และสามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง iOS
และ Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้อีกด้วย
Google Sites หมายถึง โปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่ง
รูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น วิดีโอ, ปฏิทิน, เอกสาร อื่นๆ
สามารถนามาแทรกในหน้าเว็บเพจได้ เป็นการเพิ่มลูกเล่น ใช้งานได้ง่าย
Canva หมายถึง แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานเพื่อใช้ลง Social Media, Presentation, งาน
สิ่งพิมพ์ รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหว Canva ประกอบไปด้วยเทมเพลตให้เลือกใช้มากมาย ทาให้ออกแบบชิ้นงานคุณภาพ
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มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รหัสเอกสาร วันที่บงั คับใช้
(Standard Operation
2565 สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.02.006
แก้ไขครั้งที่ :
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
(ถ้ามี)
ของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์

เขียนโดย : นางสาวพรรณปพร บุพศิริ
ควบคุมโดย : นางสาววิชริณี สวัสดี
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้อย่างรวดเร็ว แม้จะไม่มีพื้นฐานด้านกราฟิกหรือวิดีโอก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที โดยมีให้ใช้งานทั้งแบบฟรีและ
แบบเสียเงิน
หน้ำที่ควำม บรรณำรักษ์ / เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ทาหน้าที่ ศึกษาการใช้สื่อ Social Media การพัฒนาเว็บไซต์ และการสร้างสื่อด้วย
รับผิดชอบ : วิธีการต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่มีของแต่ละเขตพื้นที่
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. คู่มือการใช้โปรแกรม Google Sites https://qrgo.page.link/gNt6j
4. คู่มือการใช้โปรแกรม Canva https://www.canva.com/ https://plaradise.com/how-to-use-canva/
คู่มือการใช้งาน Tumblr
แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบสารวจการรับรู้ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด

เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

-

-

-

-

-
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่

2.

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่

3.

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่

4.

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่

1. สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์
สร้าง / อัพเดท
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เผยแพร่และส่งเสริมการใช้
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบออนไลน์

ประเมินผลช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบออนไลน์

ปรับปรุง
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง

- สร้างและอัพเดทเว็บไซต์ห้องสมุด
o หอสมุดกลาง พัฒนาโดย งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ร่วมกับบรรณารักษ์
o ห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี พัฒนาโดยงานวิทยบริการฯ
ร่วมกับบรรณารักษ์
o ห้องสมุดเขตพื้นที่อุเทนถวาย พัฒนาโดยบรรณารักษ์
(Google Sites)
o ห้องสมุดเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ พัฒนาโดยงานพัฒนา
โดยงานวิทยบริการฯ ร่วมกับบรรณารักษ์ (Tumblr)
- สร้างและอัพเดทข้อมูลใน Facebook Fanpage
2. คัดเลือกและเขียนข้อมูลเพื่อใช้เป็น Content จากข้อมูลภายใน
ของห้องสมุดเอง หรือ รวบรวมจากแหล่งความรู้ภายนอก
จัดทาภาพกราฟฟิคและสื่อต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Canva หรือ
โปรแกรมสร้างสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ออนไลน์ เป็นระยะตามความเหมาะสม โดย
1. โพสต์ในกลุ่มไลน์ต่างๆ หรือไลน์กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
2. โพสต์ Facebook ของหน่วยงาน
3. โพสต์ลงในเว็บไซต์ของห้องสมุด
ประเมินผลช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ โดย
1. ส่งแบบฟอร์มในช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ทั่วถึงและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้
ภายนอกได้และแบบฟอร์มกระดาษ สาหรับผู้ใช้บริการที่ไม่
สะดวกใช้แบบฟอร์มออนไลน์
2. รวบรวมผลการประเมิน
วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาหรือปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์
โดย
1. นาผลการประเมินที่วิเคราะห์แล้ว มาพิจารณาวิธีการปรับปรุง
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบทาการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบออนไลน์ เมื่อมีฟังก์ชันใหม่ หรือ Content ที่นา่ สนใจ และมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

30 วัน 1. คู่มือการใช้
โปรแกรม
Google Sites
2. คู่มือการใช้
โปรแกรม
Canva
3. คู่มือการใช้
Tumblr

30
นาที

30 วัน แบบสารวจการรับรู้
ข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุด
3
ชั่วโมง
/ ครั้ง

ไม่ปรับปรุง
สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
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(3) งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาด้านเทคนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยออกแบบสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริหารจัดการระบบสารสนเทศภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก จัดฝึกอบรมด้าน ICT ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการบริหารจัดการเว็ บไซต์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย ด าเนิ น การบริ ห ารจัด การระบบ
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้งาน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อมัลติมีเดียใน
รู ป แบบต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้งาน ภารกิจพัฒนา ปรับปรุง และจัดทาระบบ เพื่อเอื้ออานวยความสะดวก และเพื่อ
ใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัย และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดนโยบายในการบริหารงานและการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและ
แนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 การจัดทา Web Template (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.03.001)
3.2 งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.03.002)
3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.03.003)
3.4 การออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบสื่ออื่น ๆ
(รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.03.003)
3.5 สารองข้อมูลสารสนเทศ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.03.004)

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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3.1 กำรจัดทำ Web Template
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.03.001
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำ Web Template
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก

เขียนโดย : นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

พัฒนา Web Template ให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กาหนด

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : พัฒนา Web Template ให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กาหนด
ขอบเขตงำน :

การทาเว็บไซต์นั้น องค์ประกอบหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือ การออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ webmaster
หลายคน มักไม่มีความชานาญในด้านนี้ บางคนสามารถเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ได้อย่างดีเยี่ยม
แต่การออกแบบเว็บไซต์นั้น บางครั้งอาจจะทาให้เว็บไซต์ เราดูด้อยลงไปเลยก็ได้ ปัญหาเหล่านี้ ก็มีหนทาง
แก้ไข นั่นก็คือ หันไปเลือกใช้รูปแบบเว็บไซต์สาเร็จรูป หรือที่เรียกกันว่า Template นั่นเอง
คำจำกัดควำม : Web Template ความหมายโดยทั่วไปคือ เป็นบริการเครื่องมือทาเว็บไซต์สาเร็จรูป หรือ เว็บไซต์แบบ
อั ต โนมั ติ ซึ่ ง สามารถท าได้ ง่ า ยดาย สะดวก และรวดเร็ ว โดยทั่ ว ไปแล้ ว จะมี ก ารก าหนดรู ป แบบของ
Template ที่เรียบง่าย ชัดเจน สะอาดตา เหมาะสาหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไป
Template คื อ รู ป แบบหรื อ แบบฟอร์ ม เว็ บ ไซต์ ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารใส่ เ นื้ อ หาเข้ า ไป ผู้ ใ ช้ เ พี ย งแค่ ใ ส่ ข้ อ มู ล
รายละเอียดเข้าไป แก้ไข Logo รูปภาพเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้เลย เราอยากได้เว็บไซต์หน้าตา
แบบไหน ก็เลือกหา เลือกใช้ได้ตามต้องการจากผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Template เหล่านี้
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ : อนุมัติการดาเนินการพัฒนาระบบ Web Template
รับผิดชอบ : รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ควบคุมการดาเนินการพัฒนาระบบ Web Template
หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ : ดาเนินการพัฒนาระบบ Web Template
เจ้ำหน้ำที่งำนระบบฐำนข้อมูล : ดาเนินการพัฒนาระบบ Web Template
เจ้ำหน้ำที่งำนออกแบบระบบ : ดาเนินการพัฒนาระบบ Web Template
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
5. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
8. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 - 2580
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. เอกการที่เกี่ยวข้องการข้อมูลภายในระบบ Web Template ทั้งหมด
2. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดทาระบบ Web Template
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.03.001
แก้ไขครั้งที่ :
กำรจัดทำ Web Template
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดทา Web Template และเอกสารต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมา
4. หนังสือหรือแบบฟอร์มแบบประเมิณความพึงพอใจ
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

-

-

-

-

-

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียด
รวบรวมข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของงาน
รวมทั้งความต้องการของ
ผู้ใช้
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

3-5 วัน

เอกการที่เกีย่ วข้องการ
ข้อมูลภายในระบบ
Web Template
ทั้งหมด

1 วัน

หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ Web
Template

ออกแบบหน้า Template
ผู้จัดทาระบบวิเคราะห์

ตาม
ปริมาณ
เนื้อหา
ตาม
ปริมาณ
เนื้อหา

หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ Web
Template
หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ Web
Template

เริ่มต้น
1.

เจ้าหน้าที่งาน
ออกแบบระบบ
รวบรวมข้อมูล

2.

เจ้าหน้าที่งาน
ออกแบบระบบ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
3.
4.

5.

เจ้าหน้าที่งาน
ออกแบบระบบ
เจ้าหน้าที่งาน
ระบบฐานข้อมูล

หัวหน้างาน
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
6.

ออกแบบหน้า Template

สร้างหน้าจัดการหน้า Template

สร้างหน้าจัดการหน้า
Template
เพื่อใช้ในการเพิ่มข้อมูลต่าง
ๆ ภายใน Web Template

5-7 วัน

เชื่อมโยงข้อมูล

เชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงข้อมูล
ใน Web Template

หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ Web
Template

ทดสอบการใช้งานระบบเพื่อ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นภายในระบบ

1 วัน

หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ Web
Template

นาข้อมูลเข้าระบบ

2 วัน

หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ Web
Template และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลมา

งานพัฒนาระบบ

ไม่ถูกต้อง
ทดสอบการใช้งาน
ระบบ
ถูกต้อง

7.

เจ้าหน้าที่งาน
ออกแบบระบบ

นาข้อมูลเข้า
ระบบ
1

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทา
หนังสือขอความอนุเคราะห์
เปิดใช้งานระบบ Web
Template
การบารุงรักษาแก้ไข
ข้อผิดพลาดของระบบทีอ่ าจ
เกิดจากการออกแบบระบบ

1 วัน

บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์เปิดใช้งาน
ระบบ Web
Template

1 วัน

หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ Web
Template และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลมา

1

8.

9.

ผู้ขอใช้บริการ
จากหน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
เจ้าหน้าที่งาน
ออกแบบระบบ

เปิดใช้งานระบบ Web Template

การบารุงรักษาแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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3.2 งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.03.002
แก้ไขครั้งที่ :
งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอด
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เขียนโดย : นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการจัดฝึกอบรมด้าน ICT ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : จัดฝึกอบรมด้าน ICT ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
ขอบเขตงำน :

1. คู่มือปฏิบัติงานนี้ เป็นคู่มือที่มีรายละเอียดตั้งแต่การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เช่น การหาความ
ต้องการฝึกอบรม การจัดทาแผนปฏิบัติงานการจัดอบรม การเตรียมการก่อนจัดฝึกอบรม การขออนุมัติ
โครงการ การประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนการ
ดาเนินงานจัดฝึกอบรม จนถึงขั้นสุดท้ายเป็นการดาเนินงานหลังฝึกอบรมและการประเมินผล
2. ขอบเขตการจัดฝึกโครงการอบรม ดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
สัมมนา การเดินทางไปราชการ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดหาและจัดสรรรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ.
2562 ระเบียบและแนวปฏิบัติของสานักวิทยบริการ และระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่ก่อนการจัดอบรมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างจัดฝึกอบรม ได้แก่
การหาความต้องการฝึ ก อบรม จัดทาแผนปฏิบัติงานสร้างและพัฒ นาหลั กสู ตรฝึ ก อบรมด าเนิ นการจั ด
ฝึกอบรม และสรุปประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมประมาณ
คำจำกัดควำม : กำรฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ ความชานาญ ความรู้ที่จะทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิทยำกร หมายถึง ผู้ถ่ายทอดความรู้ตามแผน/โครงการ ที่กาหนด
ผู้รับกำรฝึกอบรม หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผน/โครงการ
โครงกำรฝึกอบรมในแผนปฏิบัติงำน หมายถึง โครงการฝึกอบรมที่สานัก วิทยบริการทาขึ้นเสนอบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการสานักวิทยบริการประจาปี และได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจาปีจากมหาวิทยาลัยฯ
กำรประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการต่อจากการวัดผล แล้ววินิจฉัยตัดสิน ลงสรุปคุณค่าที่ได้
จากการวัดผลอย่างมีกฎเกณฑ์และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าสิ่งนั้น ผ่านหรือตกเป็นต้น
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ : อนุมัติการขอดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
รับผิดชอบ : รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ควบคุมการจัดโครงการฝึกอบรม
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร สำนักวิทยบริกำรฯ : ตรวจสอบการดาเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ สำนักวิทยบริกำรฯ : ดาเนินการประสานงานเอกสารที่ใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรม
หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ: ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่งำนฝึกอบรม : ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ความรู้เรื่องกระบวนการฝึกอบรม
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มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนยีสารสนเทศ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
2565.สวส.
21/1/65
302.03.002
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

2. ความรู้เรื่องการบริหารงานฝึกอบรม
3. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการฝึกอบรม
4. เอกสารประกอบการขออนุมัติดาเนินโครงการฝึกอบรมแนบตามระเบียบขั้นตอนของกองโยบายและแผน
5. เอกสารประกอบการดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของกองคลัง
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มจัดทาโครงการ
1. แบบสัญญาการยืมเงิน
2. ใบสาคัญรับเงิน
3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
4. แบบประเมินผลการฝึกอบรม
5. แบบประเมินวิทยากร
6. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
7. แบบบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
8. แบบตอบรับวิทยากร
9. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
10. หนังสือขออนุมัติจัดการฝึกอบรม หรือ หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องเอกสารสานักวิทย
บริการฯ

5 ปี

เรียงตามวันที่
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอนกำรทำงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการการจัดทาบันทึก
ข้อความขออนุมัติดาเนิน
โครงการ และนาส่งให้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1 วัน

บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ

เจ้าหน้าที่สารบรรณ สานัก
วิทยบริการฯ ดาเนินการรับ
หนังสือเพื่อเสนอขออนุมัติ
โครงการ

10 นาที

บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ สานักวิทย
บริการฯ ตรวจสอบหนังสือ
ขออนุมัติโครงการ

5 นาที

บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ

ผู้อานวยการพิจารณาลง
นาม

5 นาที

บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ

เจ้าหน้าที่สารบรรณ สานัก
วิทยบริการฯ ดาเนินการ
สแกนหนังสือ ส่ง emanage และเดินเอกสาร
ตัวจริง

10 นาที

บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ

เริ่มต้น
1.

2.

งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หนังสือขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ
รับหนังสือ
ขออนุมัติดาเนินโครงการ

3.

หัวหน้าสานักงานฯ
ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ถูกต้อหนั
ง งสือ
4.

ผู้อานวยการ

ไม่อนุมัติ
ผู้อานวยการ
ลงนาม

อนุมัติ
5.

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

ดาเนินการขออนุมัตโิ ครงการ

2
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ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอนกำรทำงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
สานักวิทยบริการฯ แจ้ง
งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดาเนินการนาต้นเรื่องไป
ยังมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
โครงการ

1 วัน

- บันทึกข้อความขอ
อนุมัติดาเนินโครงการ
- โครงการเสนอขอ

5 นาที

-หนังสือขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ
- โครงการเสนอขอ

10 นาที

- แบบสัญญาการยืม
เงิน
- โครงการเสนอขอ

2
6.

7.

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

รับหนังสือขออนุมัติโครงการ

งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตรวจสอบผลการ
ขออนุมัติดาเนิน
โครงการ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

8.

งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตรวจสอบการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณที่
ใช้ในการดาเนินโครงการ

ตรวจสอบการ
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
ไม่ได้รับจัดสรร
ได้รับจัดสรร

9.

งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาหนังสือ
สัญญาเงินยืมเพื่อ
ดาเนินการจัดโครงการ

ทาหนังสือสัญญาเงินยืม

4

3

5
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ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
4

10.

11.

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

3

ส่งสัญญาเงินยืม

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช็คเงินยืมออก

12.

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนกำรทำงำน
5
เจ้าหน้าที่สารบรรณ สานัก
วิทยบริการฯ ดาเนินการส่ง
สัญญาเงินยืมที่กองคลัง
และรออนุมัติสัญญาเงินยืม
(ก่อนจัดโครงการ 3 วัน)

3 วัน

- แบบสัญญาการยืมเงิน
- โครงการเสนอขอ

ดาเนินการเบิกเงินเพื่อ
ดาเนินโครงการ

1 วัน

- ใบสาคัญรับเงิน

ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินโครงการ
ตามวันเวลาที่ขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ/จัดฝึกอบรม

13.

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ประเมินความพึงพอใจ

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
ประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมการฝึกอบรม

ตามกาหนด - แบบประเมินวิทยากร
โครงการ - แบบตอบรับเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม
- แบบบัญชีรายชือ่ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
- แบบตอบรับวิทยากร
- ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม
1 วัน

- แบบประเมินผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรม

สิ้นสุด
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3.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.03.003
แก้ไขครั้งที่ :
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก

เขียนโดย : นายขัตติยะ สมดี
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารและการตัดสินใจภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจภายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก ปีการศึกษาละ 1 ระบบ
ขอบเขตงำน : การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ การบริหารและการ
ตัดสินใจและความต้องการ ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องอาทิ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ต่าง ๆ ของบุคลากร การจัดการสารสนเทศ เพิ่มคุณค่า คุณภาพ เพื่อการใช้ และความปลอดภัยของ
สารสนเทศ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการสารสนเทศ
คำจำกัดควำม : กำรพัฒนำระบบหน้ำบ้ำน หมายถึง ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ไม่ว่าจะเป็น หน้าโฮม หน้าเว็บเพจ
เนื้อหาต่างๆ รูปภาพ ลิงก์ เป็นต้น เป็นส่วนที่ user ทั่วไปสามารถเห็นและเข้ามาใช้งานได้ของเว็บไซต์
หรือระบบสารสนเทศ
ระบบจัดกำรเว็บไซต์ เช่น จัดการฐานข้อมูล โครงสร้างเว็บไซต์ การเขียนโค้ดควบคุม จะมีไว้สาหรับ
admin หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต เพื่อทาการ เพิ่ม ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศ
กำรจัดกำรสำรสนเทศ หมายถึง การผลิต จัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา และเผยแพร่สารสนเทศโดยจัดให้มี
ระบบสารสนเทศ การกระจายของสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยมีการนาเทคโนโลยีต่าง
ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการ รวมทั้งมีนโยบายหรือกลยุทธ์ระดับ
องค์การในการจัดการสารสนเทศ
กำรวำงแผนและพัฒนำสำรสนเทศ หมายถึง กระบวนการพิจารณาและกาหนดแนวทางการพัฒ นา
สารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็น สารสนเทศที่ดี
สามารถนาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลา อันรวดเร็วและถูกต้อง
เว็บแอพพลิเคชั่น หมายถึง แอพพลิเคชั่น ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser สาหรับเพื่อการใช้ง าน
Webpage ต่างๆซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลลัพธ์แต่ว่าส่วนที่ต้อง เพื่อเป็นการลดทรัพยากรสาหรับเพื่อการ
ประเมิน ผล ของตัว เครื่ องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ ต ทาให้ โ หลดหน้าเว็บได้เร็ว ขึ้น ทั้งยังผู้ ใช้งานยัง
สามารถใช้งานผ่าน Internet (อินเทอร์เน็ต)แล้วก็ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต่าได้
ชุดคำสั่งระบบสำรสนเทศ หมายถึง หมายถึงชุดของคาสั่งที่โปรเซสเซอร์เอ็กซิคิวต์เพื่อดาเนินการตามที่
โปรแกรมเมอร์ ต้องการ อาจเรียกชุดคาสั่ งว่า “คาสั่ งเครื่อง” (machine instructions) หรือ “คาสั่ ง
คอมพิวเตอร์” (computer instructions) ก็ได้ ในแต่ละชุดคาสั่งอาจจะมีคาสั่งที่หลากหลายประกอบอยู่
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มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.03.003
แก้ไขครั้งที่ :
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นายขัตติยะ สมดี
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เช่น คาสั่งสาหรับการบวก ซีพียูจะต้องมีคาสั่งในการโหลดข้อมูลจากรีจิสเตอร์ลงหน่วยความจา แล้ว
เรียกใช้คาสั่งสาหรับการบวก หลังจากนั้นจะมีคาสั่งเพื่อเก็บค่าผลลัพธ์กลับรีจิสเตอร์อีกครั้ง
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร : อนุมัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รับผิดชอบ : รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ควบคุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ : พัฒนาระบบหน้าบ้านระบบสารสนเทศ
เจ้ำหน้ำที่งำนระบบฐำนข้อมูล : พัฒนาระบบหลังบ้านระบบสารสนเทศ
เจ้ำหน้ำที่งำนออกแบบระบบ : พัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
5. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
8. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 - 2580
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดทาระบบสารสนเทศ
2. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดทาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมา
3. หนังสือหรือแบบฟอร์มแบบประเมิณความพึงพอใจ
4. แบบฟอร์มรายงานผลต่อผู้บริหาร
5. แบบฟอร์มสารวจความต้องการการ
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ
สารสนเทศ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนยีสารสนเทศ

ห้องเอกสารสานักวิทย
บริการฯ

3 ปี

เรียงตามวันที่
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

สารวจความต้องการการใช้
งานระบบสารสนเทศและ
เก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดรวบรวมข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ๆ ของ
งาน รวมทั้งความต้องการ
ของผู้ใช้
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

3-5 วัน

1. เอกการที่เกีย่ วข้อง
กับข้อมูลภายในระบบ
สารสนเทศ ทั้งหมด
2. แบบฟอร์มสารวจ
ความต้องการ

1 วัน

1. เอกการที่เกีย่ วข้อง
กับข้อมูลภายในระบบ
สารสนเทศ ทั้งหมด
2. แบบฟอร์มสารวจ
ความต้องการ

วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบผู้จัดทาระบบวิเคราะห์

2 วัน

ออกแบบโครงสร้างระบบ
สารสนเทศจากข้อมูลที่
วิเคราะห์

7 วัน

แบบฟอร์มรายงาน
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
แบบฟอร์มรายงาน
ออกแบบโครงสร้าง
ระบบสารสนเทศ

เริ่มต้น
1.

2.

งานพัฒนา
ระบบฯ

สารวจความต้องการการใช้งานระบบ
สารสนเทศและรวบรวมข้อมูล

งานพัฒนา
ระบบฯ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
3.
4.

5.

6.
7.

เจ้าหน้าที่งาน
ระบบ
ฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่งาน
ออกแบบ
ระบบ
เจ้าหน้าที่งาน
ฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่งาน
ระบบ
ฐานข้อมูล
งานพัฒนา
ระบบฯ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศระบบสารสนเทศ
ออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ

สร้างระบบจัดการข้อมูล
เพื่อใช้ในการเพิ่มข้อมูลต่าง
ๆ ภายใน ระบบสารสนเทศ

15-30 วัน 1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลภายในระบบ
สารสนเทศ ทั้งหมด
2. หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดทา
ระบบสารสนเทศ
สร้างระบบแสดงข้อมูลและ
15-30 หนังสือหรือแบบฟอร์ม
รายงาย
ขอจัดทาระบบ
สารสนเทศ
เชื่อมโยงข้อมูล ภายในระบบ
7 วัน
หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงข้อมูล
ขอจัดทาระบบ
ใน ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ

สร้างระบบจัดการข้อมูล(ระบบหลังบ้าน)

สร้างระบบแสดงข้อมูลและรายงาน (ระบบหน้าบ้าน)
เชื่อมโยงข้อมูล

1

2
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ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

งานพัฒนา
ระบบฯ

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบการใช้งานระบบเพื่อ
ตรวจสอข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นภายในระบบ

3-5 วัน

หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ
สารสนเทศ

นาข้อมูลเข้าระบบ

5-10 วัน

2

1

8.

ขั้นตอน/วิธีกำร/
รำยละเอียดงำน

ไม่ถูกต้อง
ทดสอบการใช้
งานระบบ
ถูกต้อง

9.

งานพัฒนา
ระบบฯ

10.

ผู้ใช้งานระบบ

11.

งานพัฒนา
ระบบฯ

12.

งานพัฒนา
ระบบฯ

นาข้อมูลเข้าระบบ

ใช้งานจริง
การบารุงรักษาแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร

ใช้งานจริง
การบารุงรักษาแก้ไข
ข้อผิดพลาดของระบบทีอ่ าจ
เกิดจากการออกแบบระบบ
รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหาร

หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ขอจัดทาระบบ
สารสนเทศต่างๆที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลมา
หนังสือหรือแบบฟอร์ม
แบบประเมิณความพึง
พอใจ
ตามความ หนังสือหรือแบบฟอร์ม
ซับซ้อน ขอจัดทาระบบ
ของ
สารสนเทศ
ปัญหา
1 วัน
รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
หน่วยงาน

สิ้นสุด
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3.4 กำรออกแบบสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรออกแบบสื่ออื่นๆ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.03.004
แก้ไขครั้งที่ :
กำรออกแบบสื่อเทคโนโลยี
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
สำรสนเทศและกำรออกแบบ
สานักวิทยบริการและ
สื่ออื่น ๆ
เทคโนยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :

เขียนโดย : นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเอกสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเอกสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 20
ชิ้นงาน
ขอบเขตงำน : 1. ออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับประกอบการจัดทาและเผยแพร่บนระบบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. ออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับประกอบการจัดทาและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3. ออกแบบสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ปกหนังสือเอกสาร เป็นต้น
คำจำกัดควำม : สื่อ หมายถึง สื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์การเรียนการสอน สื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
ออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป
จากเดิม การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้
ซึ่งการออกแบบครอบคลุมถึงการออกแบบวัตถุ ระบบ หรือ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
ประชำสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารหรือเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้เข้าใจถูกต้องต่อกัน
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ : ผู้อนุมัติดาเนินการออกแบบสื่อ
รับผิดชอบ : รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ควบคุมการดาเนินการออกแบบสื่อ
เจ้ำหน้ำที่งำนออกแบบระบบ : มีหน้าที่ ออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน ผลงาน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ให้
สอดคล้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
5. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
8. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 - 2580
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มทร. ตะวันออก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มที่ใช้ :

เอกสำรบันทึก :

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.03.004
แก้ไขครั้งที่ :
กำรออกแบบสื่อเทคโนโลยี
(ถ้ามี)
สำรสนเทศและกำรออกแบบ
สื่ออื่น ๆ

เขียนโดย : นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

1. แบบฟอร์มขอใช้บริการขอความอนุเคราะห์ออกแบบสื่อ
2. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดทาระบบสารสนเทศ
3. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดทาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมา
4. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ
งานออกแบบสื่อ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนยีสารสนเทศ

ห้องเอกสารสานักวิทย
บริการฯ

1 ปี

เรียงตามวันที่
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่สารบรรณ สานักวิทยบริการฯ
รับเอกสาร ผู้ขอใช้บริการกรอก
รายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอใช้
บริการออกแบบสื่อ/จัดทาหนังสือขอใช้
บริการออกแบบสื่อ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ตรวจสอบ/
พิจารณารายละเอียดและเนื้อหา
* หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้งาน
พัฒนาระบบสารสนเทศบอกเหตุผล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สารบรรณ สานักวิทย
บริการฯ แจ้งแก่ผู้ขอใช้บริการ

10 นาที

- หนังสือขอใช้
บริการออกแบบสื่อ
- แบบฟอร์มขอใช้
บริการออกแบบสื่อ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ดาเนินการ
ดังนี้
- วิเคราะห์/วางแผนการออกแบบสือ่
- เตรียมเนื้อหา
- ดาเนินการออกแบบ
- เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อ ส่ง/นาเสนอ
ผลงานให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบ/
พิจารณาผลงานร่วมกับผู้ใช้บริการ
- กรณีไม่ผ่านให้ดาเนินการแก้ไขสื่อ

ตาม
ปริมาณ
เนื้อหา

งานพัฒนาระบบสารสนเทศรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานออกแบบสื่อต่อ
ผู้บังคับบัญชา

1 วัน

- บันทึกผลงานและการใช้บริการเพื่อ
สรุปผลการขอใช้บริการประจาปี พร้อม
สาเนา
- ส่งมอบงานให้กับผูข้ อใช้บริการ และ
เผยแพร่สื่อผ่านช่องทางต่างๆ

1 วัน

เริ่มต้น
1.

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

2.

งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ

รับเอกสารจากผู้ขอใช้บริการกรอก
แบบฟอร์ม/ทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์

ตรวจสอบ/พิจารณา
รายละเอียดและ
เนื้อหา

3.

ดาเนินการได้

เจ้าหน้าที่งาน
ออกแบบ
ระบบ

ดาเนินการออกแบบสื่อ
แก้ไข

4.

งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ/ผู้
ขอใช้บริการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ตาม
ปริมาณ
เนื้อหา

ไม่สามารถ
ดาเนินการได้

ตาม
ปริมาณ
เนื้อหา

ถูกต้อง
5.

6.

เจ้าหน้าที่งาน
ออกแบบ
ระบบ
เจ้าหน้าที่งาน
ออกแบบ
ระบบ /ผู้ขอใช้
บริการ

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

ทาหนังสือตอบกลับ

รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

94

3.5 สำรองข้อมูลสำรสนเทศ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
สำรองข้อมูลสำรสนเทศ
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
2565.สวส. 21/1/65
302.03.005
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นายสิทธิชัย ด้วงแก้ว
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ขอบเขตงำน :

การสารองข้อมูลระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่ง ฐานข้อมูล รวมถึงการกู้ข้อมูลกรณีการทางาน
ของระบบสารสนเทศเมื่อเกิดความผิดพลาด
คำจำกัดควำม : ระบบสำรสนเทศ หมายถึ ง ระบบที่ ป ระกอบด้ ว ยส่ ว นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ฮาร์ ด แวร์
ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่ายฐาน ข้อมูลผู้พัฒนาระบบผู้ใช้ระบบพนักงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ทุกองค์ประกอบนี้ทางานร่วมกันเพื่อกาหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อ สร้างสารสนเทศ
และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทางาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร
การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการดาเนินงานขององค์กร
ระบบปฏิ บั ติ ก ำร หมายถึ ง โปรแกรมที่ ท างานเป็ น ตั ว กลางระหว่ า งผู้ ใ ช้ เ ครื่ อ งและฮาร์ ด แวร์ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด สภาพแวดล้ อ มให้ ผู้ ใ ช้ ร ะบบสามารถปฏิ บั ติ ง านบนเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ โดยจะ
เอื้ออานวยการพัฒนาและการใช้โปรแกรมต่างๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุดคำสั่ง หมายถึง หมายถึงชุดของคาสั่งที่โปรเซสเซอร์เอ็กซิคิวต์เพื่อดาเนินการตามที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ
อาจเรี ย กชุดคาสั่ งว่า “คาสั่ งเครื่อง” (machine instructions) หรือ “คาสั่ งคอมพิว เตอร์ ” (computer
instructions) ก็ได้ ในแต่ละชุดคาสั่งอาจจะมีคาสั่งที่หลากหลายประกอบอยู่ เช่น คาสั่งสาหรับการบวก ซีพียู
จะต้องมีคาสั่งในการโหลดข้อมูลจากรีจิสเตอร์ลงหน่วยความจา แล้วเรียกใช้คาสั่งสาหรับการบวก หลังจาก
นั้นจะมีคาสั่งเพื่อเก็บค่าผลลัพธ์กลับรีจิสเตอร์อีกครั้ง
ฐำนข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน นามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและ
ข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ใน
ส านั กงานก็ร วบรวมข้อมูล ตั้ งแต่ห มายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของ
สานักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่สั มพันธ์กันและเป็นที่ต้องการนาออกมาใช้ประโยชน์ต่อไปภายหลั ง
ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือเหตุ การณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษา หรืออาจได้มาจาก
การสังเกต การนับหรือการวัดก็เป็น ได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถ
นามาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ และที่สาคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการนามาใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
สำรองข้อมูลสำรสนเทศ
มทร. ตะวันออก

รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
2565.สวส. 21/1/65
302.03.005
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นายสิทธิชัย ด้วงแก้ว
ควบคุมโดย : นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรกู้ข้อมูล หมายถึง กระบวนการที่ทาให้ข้อมูลที่สูญหาย, ข้อมูลที่เสียหาย และข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้
จากสื่อบันทึกข้อมูลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งผลสาเร็จในการกู้ข้อมูลจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ
สาเหตุที่ทาให้ ข้อมูลนั้นใช้การไม่ได้ และการกระทากับข้อมูลหลังจากที่เกิดความเสียหาย
หน้ำที่ควำม ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร : อนุมัติการดาเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
รับผิดชอบ : รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ควบคุมการดาเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ : ดาเนินการสารองข้อมูลสารสนเทศ
เจ้ำหน้ำที่งำนระบบฐำนข้อมูล : ดาเนินการสารองข้อมูลสารสนเทศ
เจ้ำหน้ำที่งำนออกแบบระบบ : ดาเนินการสารองข้อมูลสารสนเทศ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
5. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
8. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 - 2580
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดทาระบบสารสนเทศ
2. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดทาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมา
3. หนังสือหรือแบบฟอร์มแบบประเมิณความพึงพอใจ
4. แบบฟอร์มรายงานผลต่อผู้บริหาร
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร
หนังสือรายงานผลการ
ดาเนินงานการสารอง
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนยีสารสนเทศ

สถำนที่จัดเก็บ
ห้องเอกสารสานักวิทย
บริการฯ

ระยะเวลำ
3 ปี

วิธีกำรจัดเก็บ
เรียงตามวันที่

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด
งำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1. สารวจทรัพยากรสารสนเทศ 30 วัน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. จัดทาแผนการสารองข้อมูล
ระบบสารสนเทศบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ
ภายใน
1 วัน

1. บันชีทรัพยากรระบบ
สารสนเทศ
2. บันชีฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ

เริ่มต้น
1.

2.

งานพัฒนา
ระบบฯ

จัดทาแผนสารองข้อมูล

งานพัฒนา
ระบบฯ

แผนการสารองข้อมูลระบบ
สารสนเทศ

ตรวจสอบความ
ผิดพลาดของข้อมูล
ข้อมูลถูกต้อง
3.

งานพัฒนา
ระบบฯ

ข้อมูลผิดพลาด

ดาเนินการแก้ไขหรือกู้ข้อมูล
สารสนเทศให้ถูกต้อง

ภายใน แบบฟอร์มบันทึกการแก้ไข
1-2 ข้อมูลและกูค้ ืน
วัน ระบบปฏิบัตกิ าร /
ชุดคาสั่ง / ฐานข้อมูล
สารสนเทศต่างๆของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

สารองข้อมูล
ระบบปฏิบัตกิ าร/ชุดคาสั่ง/
ฐานข้อมูล

ภายใน แบบฟอร์มบันทึกการ
2-4 สารองข้อมูลและกู้คืน
วัน ระบบปฏิบัตกิ าร /
ชุดคาสั่ง / ฐานข้อมูล
สารสนเทศต่างๆของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

จัดทาแบบฟอร์มรายงาน
ผู้บริหาร

ภายใน แบบฟอร์มรายงานผลการ
2 วัน ดาเนินงานการสารอง
ข้อมูลสารสนเทศ

ดาเนินแก้ไข/กู้ข้อมูล

4.

งานพัฒนา
ระบบฯ
ดาเนินการสารองข้อมูล

5.

งานพัฒนา
ระบบฯ

บันทึกและรายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

สิ้นสุด
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งำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์
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(4) งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายทั้งอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดูแล
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแลการทางาน งาน
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ช่ายหลักภายในมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลการทางาน งานโทรศัพท์ (IP Phone) และ
กล้องวงจรปิด (IP Camera) ภายในมหาวิทยาลัย ควบคุม ดูแลการทางาน งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่ว งภายในมหาวิทยาลั ย และจั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึงกาหนดนโยบายในการบริห ารงานและการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและ
แนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 งานตรวจสอบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายภายในมหาวิทยาลัย (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.04.001)
4.2 งานตรวจสอบการเชื่อมสัญญาณกับผู้ให้บริการ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.04.002)
4.3 การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ จุฬารัตน์ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.04.003)
4.4 การรับเรื่องแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.04.004)
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4.1 งำนตรวจสอบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส. 21/1/65
Procedure: SOP)
302.04.001 แก้ไขครั้งที่ :
งำนตรวจสอบเครือข่ำยและเครื่องแม่
(ถ้ามี)
ข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย
มทร.ตะวันออก

เขียนโดย : นายสถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์
ควบคุมโดย : ผศ. วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบสถานะการทางานของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถให้บริการ
ได้ตลอดเวลา
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : สถิติการตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
ขอบเขตงำน : การให้ บ ริ การสารสนเทศ ตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายให้ ส ามารถใช้ง านได้
ตลอดเวลา ถ้าเกิดปัญหาระบบไม่สามารถให้บริการได้ จะดาเนินการแก้ไขให้ระบบกลับมาใช้งานได้
ตามปกติ
คำจำกัดควำม : ระบบเครือข่ำย หมายถึง อุปกรณ์เครือข่ายรวมถึงการเชื่อมต่อสัญญาณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
เครื่องแม่ข่ำย หมายถึง เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึง Virtual Machine ที่สร้างขึ้น
หน้ำที่ควำม
บุคลำกรงำนระบบเครือข่ำย : ตรวจสอบ แก้ไข ดาเนินการตามตารางตรวจสอบ
รับผิดชอบ :
เอกสำรอ้ำงอิง : แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ตารางบันทึกการตรวจสอบระบบเครือข่าย
2. ตารางบันทึการตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ
-

-

-

-
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด
งำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.
กาหนดผู้รับผิดชอบ
2.

กาหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ระบบประจาวัน

ภายใน 2 ตารางบันทึกการ
วัน
ตรวจสอบรายวัน

ตรวจสอบสถานะการทางานของ
ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

2 ชั่วโมง

แบบฟอร์มรายงานการ
ตรวจระบบเครือข่าย
และเครื่องแม่ข่าย

ดาเนินการแก้ไข กรณีที่ไม่
สามารถใช้งานได้

ตาม
ความ
ซับซ้อน
ของ
ปัญหา
ภายใน 1
วัน

1. รายงานบันทึกการ
ตรวจสอบรายวัน
2. รายงานบันทึกการ
แจ้งปัญหาและแก้ไข

ตรวจสอบสถานะ
3.

งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ปกติ
ผิดปกติ
ดาเนินการแก้ไข

4.
รายงานผู้บังคับบัญชา

จัดทาข้อมูลรายงาน เป็นประจา
ทุกเดือน

รายงานผลการ
ดาเนินงานตรวจสอบ
ระบบเครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่าย

สิ้นสุด
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4.2 งำนตรวจสอบกำรเชื่อมสัญญำณกับผู้ให้บริกำร
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.04.002 แก้ไขครั้งที่ :
งำนตรวจสอบกำรเชื่อมสัญญำณ
(ถ้ามี)
กับผู้ให้บริกำร
มทร.ตะวันออก

เขียนโดย : นายสถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์
ควบคุมโดย : ผศ. วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : จานวนระยะเวลา Internet Downtime ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของเวลาให้บริการต่อปี
ขอบเขตงำน : ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อสัญญาณกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ทุกเส้นทาง ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา ถ้าเกิดปัญหาระบบไม่สามารถให้บริการได้ จะดาเนินการแก้ไขให้ระบบกลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติ
คำจำกัดควำม : ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต หมายถึง ผู้ที่ให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทางผู้ให้บริการ
ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ใช้บริการของ Uninet และ CAT
หน้ำที่ควำม บุคลำกรงำนระบบเครือข่ำย : ตรวจสอบ แก้ไข ดาเนินการตามตารางตรวจสอบ
รับผิดชอบ :
เอกสำรอ้ำงอิง : สู ตรคานวณ Downtime [อ้างอิงจาก : ข้อมูล บริการ CAT Internet Data Center (CAT-IDC) และ
บริ ษัท โมเดอร์ น ฟอร์ ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิส เซส จากัด (Modernform Integration Services Co.,
Ltd.) หรือ "MISCO" ผู้นาด้านการจัดหาและให้บริการด้านระบบสารสนเทศ]
แบบฟอร์มที่ใช้ : ตารางบันทึกปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ
-

-

-

-

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด
งำน

ระยะ เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.
กาหนดผู้รับผิดชอบ
2.

กาหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ระบบประจาวัน

ภายใน 2
วัน

ตารางบันทึกการ
ตรวจสอบรายวัน

ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตทุกลิงค์การเชื่อมต่อ

30 นาที

แบบฟอร์มรายงาน
การตรวจลิงค์การ
เชื่อมต่อ

เมื่อพบปัญหาให้ทาการบันทึก
ข้อมูลลงตารางการตรวจสอบ
สถานะการเชื่อมต่อ

5 นาที

แบบฟอร์มรายงาน
การตรวจลิงค์การ
เชื่อมต่อ

ตรวจหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือว่าเกิด
จากอุปกรณ์ชารุดหรือการตั้งค่า
คอนฟิก

10 นาที

ในกรณีที่อุปกรณ์ทางานปกติ แต่
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
ให้แจ้งไปยังผู้ให้บริการของลิงค์
สัญญาณนั้นๆ เพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหา
ดาเนินการแก้ไข กรณีที่ไม่
สามารถใช้งานได้

ตามความ
ซับซ้อนของ
ปัญหา

จัดทาข้อมูลรายงาน เป็นประจา
ทุกเดือน

ภายใน 1
วัน

ตรวจสอบสถานะ
ปกติ
3.

ผิดปกติ
งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

บันทึกปัญหาที่พบ

4.
เกิดจากภายใน
หรือภายนอก
ภายนอก

ภายใน

5.
แจ้งผู้ให้บริการดาเนินการแก้ปัญหา

6.
ดาเนินการแก้ไข

7.
บันทึกผลและรายงานผู้บังคับบัญชา

ตามความ 1. รายงานบันทึกการ
ซับซ้อนของ ตรวจสอบรายวัน
ปัญหา
2. รายงานบันทึกการ
แจ้งปัญหาและแก้ไข
รายงานผลการ
ดาเนินงานตรวจสอบ
ระบบเครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่าย

สิ้นสุด
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4.3 กำรให้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์ จุฬำรัตน์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.04.003
แก้ไขครั้งที่ :
กำรให้บริกำรห้องคอมพิวเตอร์
(ถ้ามี)
จุฬำรัตน์
มทร. ตะวันออก

เขียนโดย : นายอานนท์ เพ็ชรมณี
ควบคุมโดย : ผศ. วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เป็นกระบวนการควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จุฬารัตน์ แก่หน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการ
โดยสามารถเข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการใช้ห้อง
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จุฬารัตน์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ขอบเขตงำน :
คำจำกัดควำม :

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :
เอกสำรอ้ำงอิง :

แบบฟอร์มที่ใช้ :
เอกสำรบันทึก :

การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อการประชุม อบรม สัมนา สอบ การเรียนการสอน
สาหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
กำรขอใช้ห้องประชุม หมายถึง ผู้มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุม ต้องทาหนังสือหรือบันทึกข้อความ
เพื่อยืนยันคาขออนุญาตต่อผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ พิจารณาอนุญาตก่อนการใช้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทาการ โดยต้องระบุ วัน และเวลาที่จะขอใช้ว่าเป็นวันในราชการ หรือวันหยุดราชการ อย่างชัดเจน
กำรขอใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผู้มีความประสงค์จะขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ต้อง
ทาหนังสือหรือบันทึกข้อความ เพื่อยื่นคาขออนุญาตผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ พิจารณาอนุญาตก่อน
การใช้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 วั น ท าการ โดยต้ อ งระบุ วั น และเวลาที่ จ ะขอใช้ ว่ า เป็ น วั น ในราชการ หรื อ
วันหยุดราชการ อย่างชัดเจน
ผู้ขอใช้ที่เป็นหน่วยงำนภำยใน หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
บุคลำกรงำนระบบเครือข่ำย : ตรวจเช็ค ดูแลห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้
งาน
1. คู่มือการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
6. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 - 2580
7. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
1 หนังสือหรือแบบฟอร์มขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์
2. แบบฟอร์มรายงาน
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ
-

-

-

-

-
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

ตรวจสภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประจาสัปดาห์
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้
งานได้ ถ้าพบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ให้บริการได้ให้ดาเนินการ
ซ่อม
1. ผู้รับบริการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์
2. ดูแลให้ความช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่อาจเกิดขึ้น
3. ดูแลความเรียบร้อยของ
ห้องและอุปกรณ์ภายหลัง
การใช้บริการ
จัดทารายงานสถิตกิ ารใช้
บริการคอมพิวเตอร์
เสนอผู้บังคับบัญชาเป็น
ประจาทุกเดือน

สัปดาห์/ครั้ง

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

2.

งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

เตรียมความพร้อมให้บริการ

งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ใช้บริการ

3.

งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

รายงานผลการดาเนินงาน

สรุปรายงานการ
ตรวจเช็ค

ตามระยะเวลา
ที่ผู้รับบริการ
ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์

1 วัน

1. หนังสือบันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
2. รายงานสถิติการ
ให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ประจาเดือน

สิ้นสุด
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4.4 กำรรับเรื่องแจ้งปัญหำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร
(Standard Operation
2565.สวส.
Procedure: SOP)
302.04.004
กำรรับเรื่องแจ้งปัญหำคอมพิวเตอร์
มทร. ตะวันออก
และอุปกรณ์

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นายอานนท์ เพ็ชรมณี
ควบคุมโดย : ผศ. วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมิลผลการดาเนินงานและบริการซ่อมบารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่
บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ความพึงพอใจในการรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขอบเขตงำน :

ในการแจ้งปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการ
เพื่ อ ความสะดวก รวดเร็ ว อาจมี วิ ธี ก ารสื่ อ สารกั น หลายรู ป แบบแตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น มี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน โดยวิธีการทางการสื่ อสารภายในปั จจุบันได้แก่ ระบบ
หนั งสื อเวี ย น โทรศั พท์ภ ายในหน่ วยงาน อีเมล Line official social media ซึ่งในระบบราชการนั้นระบบ
ดังกล่าวจะมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันออกไป ซึ่งการติดต่อสื่อสารนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้รั บ ข่าวสารนั้น
เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะรายงานสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้น ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานได้
คำจำกัดควำม : Line official หมายถึง คือ บัญชี LINE เพื่อธุรกิจ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า LINE OA ที่มีวิธีการใช้งานเหมือนกับ
บัญชี LINE ส่วนตัว คือสามารถคุยแชท ส่งรูปภาพหรือวีดีโอไปยังผู้ติดตามได้ แต่จะมีฟีเจอร์ การใช้งานอื่น ๆ
เพิ่มเติมเข้ามาสาหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ เช่น การบรอดแคสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ถึงผู้รับได้หลายคน
พร้อมกันในครั้งเดียว โดยเราสามารถส่งได้ทั้งข้อมูลทั่วไป กิจกรรมทางการขายและการตลาด หรือโปรโมชั่น
พิเศษไปยังลูกค้า และสามารถจัดการข้อความหรือรูปภาพและวีดีโอต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบจัดการคอน
เทนต์ผ่าน LINE Official Account Manager
social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์
บทความรูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทาขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนามาแบ่งปันให้กับผู้อื่น
ที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การสื่อสาร
แบบนี้ จะทาผ่านทางInternet และโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ
หน้ำที่ควำม บุคลำกรงำนระบบเครือข่ำย : แก้ไขปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง
รับผิดชอบ :
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

106

มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรรับเรื่องแจ้งปัญหำคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.04.004

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นายอานนท์ เพ็ชรมณี
ควบคุมโดย : ผศ. วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 - 2580
7. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. หนังสือหรือแบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
2. หนังสือหรือแบบฟอร์มแบบประเมิณความพึงพอใจ
3. แบบฟอร์มรายงาน
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ
-

-

-

-

-
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีกำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งผู้ใช้บริการกรอก
รายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
ที่กาหนด

2 นาที

1. แบบฟอร์มแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์
2. ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์
ภายใน
4. ระบบ Line
@rmutto
5. หนังสือราชการ
1. แบบฟอร์มแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์
2. ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์
ภายใน
4. ระบบ Line
@rmutto
5. หนังสือราชการ

เริ่มต้น
1.

ผู้รับบริการ
ผู้ใช้แจ้งซ่อม

2.

งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

สอบถามปัญหาเบื้องต้น ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น
สอบถามปัญหาเบื้องต้น

3.
4.

งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบรับเรื่องและแจ้งระยะเวลาการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไข

1

ผู้รับผิดชอบรับเรื่องและแจ้ง
ระยะเวลาการดาเนินงาน

10 นาที

ผู้รับผิดดาเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่รับแจ้ง

ตาม
ลักษณะ
งานที่แจ้ง
มา

1. แบบฟอร์มแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์
2. ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์
ภายใน
4. ระบบ Line
@rmutto
5. หนังสือราชการ8.
หนังสือราชการ

2
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ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

2

1

5.

ขั้นตอน/วิธีกำร/
รำยละเอียดงำน

ซ่อมไม่ได้
ตรวจเช็ค สรุปการ
แก้ไข

ซ่อมได้
6.

งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

7.

ผู้รับบริการ

8.

งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบแจ้งผลดาเนินงาน

ประเมิณความพึงพอใจ

รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบแจ้งผล
ดาเนินงานตามช่องทางที่
แจ้งมา

10 นาที

ผู้แจ้งประเมิณความพึงพอใจ
การแก้ไขปัญหา

1 วัน

รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหาร

1 วัน

หนังสือหรือแบบฟอร์ม
แบบประเมิณความพึง
พอใจ
แบบฟอร์มรายงานการ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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งานเทคโนโลยีการศึกษา
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(5) งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
มีภ าระหน้ าที่รั บผิ ดชอบควบคุม จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สาหรับงานประชุมและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ควบคุม บริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุม ดูแล ดาเนินการให้
คาแนะนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน ระบบ e-learning ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LMS) สาหรับการเรียนการสอนของอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย ควบคุมการผลิตและจัดทาสื่อ Multimedia ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาส่งเสริม และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยดาเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแล Social Network สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบ e-learning สามารถแก้ไขและดูแลบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดูแลระบบ
โทรศัพท์โสตทัศนูปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอน (ห้องเรียน) และห้องประชุมต่าง ๆ อาคารศูนย์เรียนรวม และ
อาคารวิทยบริการฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่า งปกติและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและสรุปรายงานผลการทางาน
และการใช้งานของระบบฯ ประจาทุกเดือน ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการทางานของระบบฯ ทั้งกรณีมีตรวจสอบพบ
หรือได้รับการแจ้งปัญหาให้มีสถานะพร้อมใช้งานทุกห้องทั้งห้องเรียนและห้องประชุม ติดตั้ง/ย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์
ฯ ทั้งกรณีที่ทดแทนอุปกรณ์ที่มีความชารุดบกพร่อง และกรณีที่มีการขอใช้งานเพิ่มเติมในบริเวณหรืองานต่าง ๆ ให้
อุปกรณ์และระบบฯ สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม
ในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (ตามที่ได้รับแจ้ง) ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ พร้อม
สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ประจาทุกเดือน ดูแล บารุง และเก็บรักษาอุปกรณ์ฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน
ตลอดเวลา (กรณีมีอุปกรณ์ช ารุด ต้องเร่งดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน) ให้บริการให้
คาแนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดูแล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และ
ระบบสาธารณูปโภคของอาคารวิทยบริการฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุง/
แก้ไข/เพิ่มเติมระบบฯ ให้สามารถทางานได้อย่างปกติ หรือตามที่ผู้บริหารสั่งการให้ดาเนินการ เพื่ออานวยความ
สะดวก และบริการงานตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดนโยบายในการ
บริหารงาน และการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 การให้บริการการยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.05.001)
5.2 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอนห้องเรียน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม
(รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.05.002)
5.3 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม/สัมมนา (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.05.003)
5.4 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.05.004)
5.5 การให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO
(รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.05.005)
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5.6 การให้บริการห้องประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.05.006)
5.7 การบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ (รหัสเอกสาร 2565.สวส.302.05.007)
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5.1 กำรให้บริกำรกำรยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.05.001
แก้ไขครั้งที่ :
กำรให้บริกำรกำรยืม-คืน
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
โสตทัศนูปกรณ์
สานักวิทยบริการและ
(งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ)

เขียนโดย : นางสาวญานิกา บุตรดี
ควบคุมโดย : ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาสามารถให้บริการยืม -คืน โสตทัศนูปกรณ์แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70)
ขอบเขตงำน : การให้บริการโสตทัศนูป กรณ์เปรียบเสมือนเป็นแผนที่บอกเส้นทางในการทางาน ที่มีจุดเริ่มต้น และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนงานได้ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประเภท
ต่างๆ ที่มีให้บริการ โดยได้ศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อนามาจัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน
คำจำกัดควำม : กำรให้บริกำร หมายถึง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เครื่องขยายเสียง เครื่อง
ฉายภาพ จอรับภาพ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งการให้คาปรึกษาการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับฉายภาพ และให้เสียงประกอบ ซึ่งใช้ในการนาเสนอการ
เรี ย นการสอน เช่ น เครื่ อ งเสี ย ง เครื่ อ งฉายภาพ เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์ เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
หน้ำที่ควำม หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ : อนุมัติยืม-คืน
รับผิดชอบ : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ : จัดเตรียมอุปกรณ์ และให้บริการ
เอกสำรอ้ำงอิง : เงื่อนไขการให้บริการในแบบฟอร์มยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์
แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์ งานเทคโนโลยีการศึกษา
โสตทัศนูปกรณ์

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

แฟ้มเอกสารยืม-คืน
โสตทัศนูปกรณ์
ห้องงานเทคโนโลยีการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่ยืม-คืน
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
แผนภูมิสำยงำน
(Flowchart)

ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

ผู้ขอใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มยืม-คืน
กรอกแบบฟอร์มยืม-คืน

2.

ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

จัดเตรียมอุปกรณ์
ได้

ไม่ได้

รับอุปกรณ์
ไปใช้บริการ
3.

4.

5.

ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา
ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

แจ้งสาเหตุ

โทรแจ้งเตือน

ส่งคืน

ไม่คืน

คืน

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

ส่งหนังสือแจ้งเตือน

การตรวจสอบ

ชารุด
ดาเนินการแจ้งซ่อม

จัดเตรียมอุปกรณ์
ไม่ ไ ด้ แจ้ ง สาเหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถให้
อุปกรณ์ได้
ได้ ผู้ขอใช้บริการ รับอุปกรณ์ไปใช้
งำน (กรณีนักศึกษา สาเนาบัตรที่แสดง
ตัวตนการรับอุปกรณ์และยืนยันความ
ครบถ้วน พร้อมรับสาเนารายการยืม)

ภายใน 20
นาที

โทรแจ้งเตือน โทรแจ้งเตือนผู้ขอใช้
บริการเพื่อย้าเตือนวันที่ครบกาหนด
ส่งคืน ให้ตรงและทันเวลา

ตามกาหนด
การที่แจ้งไว้

กำรส่งคืน
ไม่ คื น ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง เตื อ นหมด
ระยะเวลาการยืม
คืน การตรวจสอบสภาพ
กำรตรวจสอบ
ภายในวันที่
ปกติ หากสถานะปกติ ให้ ผ ู้ข อใช้ ครบกาหนด
บริการทาการประเมินการขอใช้บริการ
การยืม
ชำรุด กรณีอุปกรณ์ชารุด
ดาเนินการแจ้งซ่อมต่อไป

ปกติ
6.

ผู้ขอใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริกำรประเมินกำรให้บริกำร

ภายในเวลา
10 นาที

รำยงำนสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

ประเมินการให้บริการ
7.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

รายงานสรุปผล

สิ้นสุดการให้บริการ
สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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5.2 กำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์สำหรับกำรเรียนกำรสอนห้องเรียน ณ อำคำรศูนย์เรียนรวม
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้ เขียนโดย : นายอานนท์ อารีผล
ควบคุมโดย : ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65 อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค
Procedure: SOP)
302.05.002
แก้ไขครั้งที่ :
กำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
สำหรับกำรเรียนกำรสอน
สานักวิทยบริการและ
ห้องเรียน ณ อำคำรศูนย์เรียนรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาสามารถให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70)
ขอบเขตงำน : การให้ บ ริ การโสตทัศนู ป กรณ์เปรียบเสมือ นเป็น แผนที่ บอกเส้ น ทางในการทางาน ที่มีจุดเริ่มต้น และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนงานได้ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
ที่ มี ใ ห้ บ ริ ก าร โดยได้ ศึ ก ษาถึ ง ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านการให้ บ ริ ก ารโสตทั ศ นู ปกรณ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อนามาจัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน
คำจำกัดควำม : กำรให้บริกำร หมายถึง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เครื่องขยายเสียง เครื่อง
ฉายภาพ จอรับภาพ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งการให้คาปรึกษาการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับฉายภาพ และให้เสียงประกอบ ซึ่งใช้ในการนาเสนอการเรียน
การสอน เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องบันทึกเสียงคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
หน้ำที่ควำม หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
รับผิดชอบ : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ : บริการให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาการใช้งาน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ : บริการให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาการใช้งาน
เอกสำรอ้ำงอิง : แนวปฏิบัติในการใช้งานห้องเรียน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์ม การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา
2. การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษาออนไลน์
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
บันทึกการให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ ณ
อาคารศูนย์เรียนรวม

งานเทคโนโลยีการศึกษา

Google drive

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

5 ปี

เรียงตามวันที่
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
แผนภูมิสำยงำน
(Flowchart)

ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

ผู้ขอใช้บริการ

2.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

รับเรื่อง

ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

ตรวจสอบ
ได้

4.

ผูข้ อใช้บริการ

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

ไม่ได้

แจ้งผู้ขอใช้บริการ/แจ้ง
ซ่อม

ประเมินการใช้บริการ
5.

ตาม
ช่วงเวลา
การเรียน
การสอน

ดำเนินกำรให้บริกำร
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้ดาเนินได้
ได้ เจ้าหน้าทีจ่ ะดาเนินการ
ตามวันเวลาทีแ่ จ้งไว้

ภายใน
10 นาที

ตรวจสอบ / แก้ไขปัญหำ
ไม่ได้ เจ้าหน้าทีจ่ ะ
ดาเนินการแก้ไขเบื้องต้น หาก
แก้ไขไม่ได้ แจ้งผู้ขอใช้บริการ
และแจ้งซ่อมต่อไป
ได้ ไม่มีปัญหา ไปขั้นตอน
ต่อไป

หลังการใช้
งานภายใน
เวลา
10 นาที

ผู้ขอใช้บริกำรประเมินกำร
ให้บริการและบันทึกการ
ให้บริการไว้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบริการ
รำยงำนสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

ภายใน
เวลา
10 นาที

แจ้งสาเหตุ

ได้

3.

ไม่ได้

ผู้ขอใช้บริการแจ้งตามช่องทาง
การให้บริการ (เจ้าหน้าที่,
โทรศัพท์, Line Official)

รายงานสรุปผล

ปริมาณ
งานละ
30 นาที

สิ้นสุดการให้บริการ
สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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5.3 กำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม/สัมมนำ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร
(Standard Operation
2565.สวส.
Procedure: SOP)
302.05.003
กำรให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์
มทร. ตะวันออก
ห้องประชุม/สัมมนำ
สานักวิทยบริการและ
(งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ)

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นายอานนท์ อารีผล
ควบคุมโดย : ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดที่สำคัญ :
ขอบเขตงำน :

คำจำกัดควำม :

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :
เอกสำรอ้ำงอิง :
แบบฟอร์มที่ใช้ :
เอกสำรบันทึก :

เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาสามารถให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม/สัมมนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม/สัมมนา (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70)
การให้ บ ริ การโสตทัศนู ป กรณ์ เปรียบเสมื อนเป็ นแผนที่บ อกเส้ น ทางในการทางาน ที่มีจุดเริ่มต้น และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนงานได้ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
ที่ มี ใ ห้ บ ริ ก าร โดยได้ ศึ ก ษาถึ ง ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านการให้ บ ริ ก ารโสตทั ศ นู ป กรณ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อนามาจัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน
กำรให้บริกำร หมายถึง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เครื่องขยายเสียง เครื่อง
ฉายภาพ จอรับภาพ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งการให้คาปรึกษาการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับฉายภาพ และให้เสียงประกอบ ซึ่งใช้ในการนาเสนอการเรียน
การสอน เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องบันทึกเสียงคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ : รับเรื่อง/จาแนกงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ และให้บริการ
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ : จัดเตรียมอุปกรณ์ และให้บริการ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ : จัดเตรียมอุปกรณ์ และให้บริการ
1. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้บริการ
ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

ขอความอนุเคราะห์

งานเทคโนโลยี
การศึกษา

ห้องจัดเก็บเอกสาร
ของสานักฯ

5 ปี

เรียงตามวันที่
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
แผนภูมิสำยงำน
(Flowchart)

ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

2.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

รับหนังสือบันทึกข้อความ
รับเรื่อง/พิจารณา

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

ไม่ได้

เตรียม

4.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

ให้บริกำร
ให้บริการตามร้องขอ

ให้บริการ

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

ตรวจสอบ/ปิด
ปกติ
ไม่ได้
แจ้งซ่อม

5.

ผู้ขอใช้บริการ

ตรวจสอบ/ปิด-เก็บ
พบควำมผิดปกติ เจ้าหน้าที่จะ
ด
าเนิ
นการแก้ไขเบื้องต้น หาก
ผิดปกติ
แก้ไขไม่ได้ แจ้งซ่อมต่อสานักวิทย
บริการฯ ดาเนินการต่อไป
แก้ไข
ปกติ ไม่มีปัญหาไปขั้นตอน
ต่อไป

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

รายงานสรุปผล

ภายในวัน
และเวลาที
ร้องขอ
หลังการใช้
งาน
ภายใน
เวลา 10
นาที

ได้

ผู้ขอใช้บริกำรประเมินกำร
ให้บริกำร

ภายใน
เวลา
10 นาที

รำยงำนสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
สิ้นสุดการให้บริการ

ภายใน
20 นาที

ประเมินการให้บริการ
6.

ภายใน
15 นาที

แจ้งสาเหตุ

ได้
3.

เตรียมอุปกรณ์
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้
ได้ ประสานงานกับต้นเรื่อง

สิ้นสุด
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5.4 กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.05.004
แก้ไขครั้งที่ :
กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
(งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ)

เขียนโดย : นายอนุวัฒน์ โชโต
ควบคุมโดย : ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาสามารถให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
ขอบเขตงำน : ให้บริการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ สาหรับการเรียนการสอน
คำจำกัดควำม : สื่อ หมายถึง สื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์การเรียนการสอน สื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
ผลิตสื่อกำรสอน ดาเนินการจัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และเทคนิคในการผลิตสื่อ และเลือก
รูปแบบการผลิตให้เหมาะสมกับเนื้อหาสื่อการสอน
เนื้อหำสื่อกำรสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ที่วิเคราะห์ถึงความยากง่าย
ความเหมาะสมของเนื้อหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
หน้ำที่ควำม หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ : รับเรื่อง/จาแนกงาน วิเคราะห์ และผลิตสื่อ
รับผิดชอบ : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ : จัดเตรียมอุปกรณ์ วิเคราะห์ และผลิตสื่อ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ : จัดเตรียมอุปกรณ์ วิเคราะห์ และผลิตสื่อ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. เนื้อหาสื่อการสอน
2. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage
แบบฟอร์มที่ใช้ : บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้บริการ
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

ขอความอนุเคราะห์

งานเทคโนโลยี
การศึกษา

ห้องจัดเก็บเอกสาร
ของสานักฯ

5 ปี

เรียงตามวันที่
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
แผนภูมิสำยงำน
(Flowchart)

ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

2.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

รับหนังสือบันทึกข้อความ
รับเรื่อง/พิจารณา

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

ให้บริกำร
ไม่ได้ - แจ้งสำเหตุที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้
ได้ - เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์เพื่อให้บริการตามวัน
เวลาที่แจ้งไว้

ภายใน
10 นาที

ดาเนินการผลิตสื่อ

ดำเนินกำรผลิตสื่อตำมขอใช้บริกำร
- วิเคราะห์/วางแผนการผลิตสื่อ
- เตรียมการผลิตสื่อ
- ดาเนินการผลิตสื่อตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

ตาม
เนื้อหาของ
สื่อ

ตรวจสอบ
สื่อ
ผ่าน

ตรวจสอบสื่อ
- ส่ง/นาเสนอผลงานให้ผู้ขอใช้บริการ
ดาเนินการตรวจสอบ/พิจารณา
ผลงานร่วมกับผู้ใช้บริการ
- กรณีไม่ผ่านให้ดาเนินการแก้ไขสื่อ
ส่งมอบสื่อให้ผู้ขอใช้บริกำร

ตาม
เนื้อหาของ
สื่อ

ผู้ขอใช้บริกำรประเมินกำรให้บริกำร

10 นาที

รำยงำนสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
สิ้นสุดการให้บริการ

20 นาที

ให้บริการ
ได้

. ่องมือ
เตรียมเครื
3.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา
ไม่ผ่าน

4.

ผู้ขอใช้บริการ

5.

ไม่ได้

แจ้งสาเหตุ

ส่งมอบงาน
6.

ผู้ขอใช้บริการ
ประเมินการให้บริการ

7.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

รายงานสรุปผล

สิ้นสุด
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5.5 กำรให้บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้ เขียนโดย : นายอนุวัฒน์ โชโต
ควบคุมโดย : ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65 อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค
Procedure: SOP)
302.05.005
แก้ไขครั้งที่ :
กำรให้บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอน
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
ออนไลน์
สานักวิทยบริการและ
e-Learning RMUTTO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาสามารถให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning
RMUTTO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO (ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 70)
ขอบเขตงำน : ให้บริการเกี่ยวกับใช้งานและการแก้ปัญหาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning RMUTTO)
คำจำกัดควำม : e-learning คือ การเรียนรู้ผ่านผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์ ที่ช่วยลดข้อจากัดด้านเวลา
และสถานที่เรียน ผู้สอนสามารถนาเสนอไอเดียการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และทางผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองต้องการ
หน้ำที่ควำม นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ : ดูแลบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning RMUTTO)
รับผิดชอบ :
เอกสำรอ้ำงอิง : คู่มือระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO
แบบฟอร์มที่ใช้ : รายงานสรุปผลการใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

รายงานสรุปผลการ
ใช้บริการระบบการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ eLearning RMUTTO

งานเทคโนโลยี
การศึกษา

Google Drive

5 ปี

เรียงตามเดือน
ปีงบประมาณ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับที่

แผนภูมิสำยงำน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

แจ้งขอใช้บริการผ่านระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ e-Learning RMUTTO
โทรศัพท์ และไลน์ @RMUTTO
- การขอเปิดรายวิชา
- การเข้าใช้งานระบบของ User
- การจัดการรายวิชา
ให้บริกำร
ไม่ได้ แจ้งสำเหตุที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้
ได้ เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป

ภายใน
10 นาที

ดำเนินกำรตำมผู้ขอใช้บริกำร
- อนุมัติรายวิชา
- แก้ไขการเข้าใช้งานของ User
- ดาเนินการจัดการรายวิชาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบสื่อ
- แจ้งการดาเนินการ/นาเสนอผลงาน
ให้ผู้ขอใช้บริการดาเนินการตรวจสอบ/
พิจารณาผลงานร่วมกับผู้ใช้บริการ
- กรณีไม่ผ่านให้ดาเนินการแก้ไข
เนื้อหา
แจ้งผลกำรดำเนินงำน
ให้ผู้ขอใช้บริการ

ตาม
เนื้อหาของ
ผู้ใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริกำรประเมินกำรให้บริกำร

10 นาที

รำยงำนสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหาร
สิ้นสุดการให้บริการ

20 นาที

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

ผู้ขอใช้บริการ
แจ้งขอใช้บริการ

2.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

รับเรื่อง
ได้

3.

4.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

ไม่ผ่าน
ดาเนินการ

ผู้ขอใช้บริการ
ตรวจสอบสื่อ
ผ่าน

5.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

แจ้งผลการดาเนินงาน

6.
ผู้ขอใช้บริการ
7.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

ประเมินการ
ให้บริการ
รายงานสรุปผล

ไม่ได้

แจ้งสาเหตุ

ภายใน
10 นาที

ตาม
เนื้อหาของ
ผู้ใช้บริการ

สิ้นสุด
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5.6 กำรให้บริกำรห้องประชุมออนไลน์ผ่ำนแอพพลิเคชั่น Zoom
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร วันที่บังคับใช้
(Standard Operation
2565.สวส.
21/1/65
Procedure: SOP)
302.05.006
แก้ไขครั้งที่ :
กำรให้บริกำรห้องประชุมออนไลน์
(ถ้ามี)
มทร. ตะวันออก
ผ่ำนแอพพลิเคชั่น Zoom
สานักวิทยบริการและ
(งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ)

เขียนโดย : นายอนุวัฒน์ โชโต
ควบคุมโดย : ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาสามารถให้บริการห้องประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70)
ขอบเขตงำน : การให้บริการสร้างห้องประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
คำจำกัดควำม : Zoom (ซูม) คือ แอพพลิเคชั่น หรือเครื่องมือที่เป็นหนึ่งในตัวช่วยในการติดต่อสื่อสารที่ถูกพัฒนาเพื่อให้
สามารถจั ดประชุม สั มมนา ได้แม้จะทางานต่างสถานที่กันผ่ านเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ ที่
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน ตลอดจนแท็บเล็ต ที่จะทาให้การประชุ มรู้สึ ก
เสมือนจริง เพราะสามารถรับสารได้ทั้งในรูปแบบของภาพ และเสียง ซึ่งในแอพพลิเคชั่นก็สามารถเลือกได้
ว่าจะประชุมแบบมีภาพ และวิดีโอ (Video Conference) หรือประชุมผ่ านโทรศัพท์ที่มีแต่เสียงเท่านั้น
(Conference call) ก็ได้ตามความต้องการ
หน้ำที่ควำม หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
รับผิดชอบ : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ : สร้างห้องประชุม/ทาหนังสือตอบกลับ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือการใช้งานระบบ Zoom
2. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้บริการ
2. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่จัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
ขอความอนุเคราะห์
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน

งานเทคโนโลยี
การศึกษา
งานเทคโนโลยี
การศึกษา

ห้องจัดเก็บเอกสาร
ของสานักฯ
Google Drive

5 ปี

เรียงตามวันที่

5 ปี

เรียงตามเดือน
ปีงบประมาณ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
แผนภูมิสำยงำน
(Flowchart)

ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.
2.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา
ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

รับเรื่อง/พิจารณา

ให้บริการ
ได้

ไม่ได้

รับเลขห้องประชุมออนไลน์
3.

4.

ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

รับหนังสือบันทึกข้อความ โทรศัพท์ ภายใน 10
และไลน์ @RMUTTO
นาที

ขอสิทธิ์เพื่อบันทึก

รายงานสรุปผล

ให้บริกำร
ไม่ได้ – แจ้งสำเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้
ได้ - เจ้าหน้าที่ทาหนังสือตอบ
กลับเลขห้องประชุมออนไลน์

ภายใน 10
นาที

ผู้ขอใช้บริการขอสิทธิ์ สาหรับ
บันทึกการประชุม

ตามกาหนด
การที่แจ้ง
ไว้

รำยงำนสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
สิ้นสุดการให้บริการ

ภายใน
เวลา 20
นาที

แจ้งสาเหตุ

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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5.7 กำรบำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ์
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation
Procedure: SOP)
กำรบำรุงรักษำโสตทัศนูปกรณ์
มทร. ตะวันออก
(งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ)

รหัสเอกสาร
2565.สวส.
302.05.007

วันที่บังคับใช้
21/1/65

เขียนโดย : นายอนุวัฒน์ โชโต
ควบคุมโดย : ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์
อนุมัติโดย : นายอุโฆษ แปลงประสพโชค

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นกระบวนการบารุงรักษาของโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80)
ขอบเขตงำน : การบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ โดยจัดทาแผน และดาเนินการตามแผน
1. ห้องประชุมพวงพยอม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
2. ห้องประชุมเหลืองบางพระ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
3. ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
4. ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
5. ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
7. ห้องเรียน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม
คำจำกัดควำม : โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับฉายภาพ และให้เสียงประกอบ ซึ่งใช้ในการนาเสนอการเรียนการ
สอน เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องบันทึกเสียงคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
หน้ำที่ควำม หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ : ควบคุม กากับ และดูแลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
รับผิดชอบ : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ : จัดเตรียมอุปกรณ์ และบารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ : จัดเตรียมอุปกรณ์ และบารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. เงื่อนไขการใช้ห้องประชุมที่อยู่ด้านหลังแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
2. แนวปฏิบัติในการใช้งานห้องเรียน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มรายงานการบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม
2. แบบฟอร์มรายงานการบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม
3. แบบฟอร์มรายงานการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ห้อง self-access learning
เอกสำรบันทึก :
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ
รายงานการบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ห้อง
ประชุม
รายงานการบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม
รายงานการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์ห้อง self-access learning

งานเทคโนโลยี
การศึกษา
งานเทคโนโลยี
การศึกษา
งานเทคโนโลยี
การศึกษา

Google Drive

5 ปี

Google Drive

5 ปี

Google Drive

5 ปี

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

เรียงตามเดือน
ปีงบประมาณ
เรียงตามเดือน
ปีงบประมาณ
เรียงตามเดือน
ปีงบประมาณ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1.

2.

3.

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
การศึกษา

การสารวจโสตทัศนูปกรณ์

ดาเนินการ

รายงานสรุปผล

สารวจโสตทัศนูปกรณ์
1. โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 1. ภายใน 60วัน
2. โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน
2. เทอมละครั้ง
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม
3. คอมพิวเตอร์และ
3.ภายใน 30วัน
โสตทัศนูปกรณ์ห้อง selfaccess learning
ดาเนินการบารุงรักษา
ตามความซับซ้อน
โสตทัศนูปกรณ์
ของปัญหา

3. รายงานสรุปผล
จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการ
ดาเนินงาน

ภายใน 1วัน

แบบฟอร์มรายงาน
การบารุงรักษา
โสตทัศนูปกรณ์

บันทึกการบารุงรักษา
โสตทัศนูปกรณ์

รายงานผลการ
บารุงรักษา
โสตทัศนูปกรณ์

สิ้นสุด

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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ใช้สัญลักษณ์ดังตารางที่แนบมานี้

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

127

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
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