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- กรณีหนังสือไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
ประสานส่งคืนเจ้าของเรื่องดาเนินการ
แก้ไข

เสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ

4.เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาสั่งการ

บันทึกคาสั่งการ
และสาเนาหนังสือ

5.นาหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
สั่งการโดยนาเสนอผ่านอานวยการ
สานักงานวิทยาเขตฯ

บันทึกคาสังการ ออกเลข
และสาเนาหนังสือ
ส่งหนังสือให้หน่วยงาน/
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

เสร็จสิ้น

6.บันทึกคาสั่งการ
- บันทึกคาสั่งการ ลงในทะเบียนหนังสือ
รับภายใน ภายนอก
- หนังสือที่ส่งภายนอก ออก เลขที่
หนังสือ วัน เดือน ปี
- คาสั่ง ประกาศ ออกเลขที่ คาสั่ง และ
ลงวันที่
- สาเนาหนังสือเพื่อจัดส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเข้าระบบสืบค้น
7.ดาเนินการส่งหนังสือถึงหน่วยงาน/
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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งานบริหารงานทั่วไป (แผนกสารบรรณ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการส่งหนังสือ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flows chart

วิธีปฏิบัติ
เริ่ม
เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ

ร่างและพิมพ์หนังสือออก/คาสั่ง/ประกาศ

เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ

รับหนังสือ/คาสั่ง/ประกาศ

หัวหน้าแผนกสารบรรณ

ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง

- ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ห นั ง สื อ ส่ ง
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
1. ลงทะเบี ย นหนั ง สื อ ส่ ง /ออกเลข
คาสั่ง
2. ทาสาเนา 2 ชุด เพื่อให้หน่วยงาน
ที่จัดทาหนังสือมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
1 ชุด และแผนกสารบรรณเก็บไว้เป็น
หลักฐานอีก1 ชุด

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

หัวหน้าแผนกสารบรรณ

นาเสนอรองอธิการบดีฯ
ไม่ลงนาม

รองอธิการบดีฯ/
ผู้อานวยการสานักงานฯ

พิจารณา
ลงนาม

เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ

เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ

ลงทะเบียนหนังสือส่ง/ออกเลขคาสั่ง

จัดเก็บสาเนา

จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก

จบ
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งานบริหารงานทั่วไป (แผนกสารบรรณ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการทาลายหนังสือ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flows chart

วิธีปฏิบัติ
เริ่ม

เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ

สารวจหนังสือที่ครบกาหนดอายุ
การเก็บ

เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ

ทาบัญชีหนังสือ

2. ทาบัญชีหนังสือขอทาลาย
2.1 หั ว หน้ า แผนกสารบรรณจั ด ท า
บั ญ ชี ห นั ง สื อ ข อ ท า ล า ย เ ส น อ ร อ ง
อ ธิ ก า ร บ ดี ฯ เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการทาลายหนังสือ

แต่งตังคณะกรรมการ
้
ทาลายหนังสือ

รองอธิการบดีฯ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ
3 . 1 ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฯ แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท า ล า ย ห นั ง สื อ
ประกอบด้วยประธานและกรรมการอี ก
อย่างน้อยสองคน

คัดแยกหนังสือที่อายุ
ครบกาหนด

คณะกรรมการทาลาย

คณะกรรมการทาลาย

เห็นควรทาลาย

เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ

ทาหนังสือเชิญ
คณะกรรมการ
และผู้บริ หาร

เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณ/
คณะกรรมการทาลาย

1. สารวจหนังสือที่ครบกาหนดอายุการ
เก็บ
1.1 เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนกสารบรรณ
ตรวจสอบหนังสือที่ครบกาหนดอายุ การ
เก็บในปีนั้น

ไม่ควรทาลาย

ทาการย่อย

เก็บหนังสือ
ไว้ ทาลาย
งวดต่อไป

4. คัดแยกหนังสือที่อายุครบกาหนด
4.1 คณะกรรมการทาลาย
4.1.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอ
ท าลายตามบั ญ ชี ห นั งสื อ ขอท าบายโดย
แยกเป็น
4.1.1.1 ไม่ควรทาลายควรเก็บต่อ
4.1.1.2 ทาลายโดยวิธีเผา
4.1.1.3 ทาลายโดยวิธีย่อยสลาย

เผาทาลาย

จบ
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งานบริหารงานทั่วไป (แผนกสารบรรณ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการทารายงานการประชุม ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flows chart

วิธีปฏิบัติ
- ตรวจสอบความถุกต้อง เจ้าหน้าที่แผนก
สารบรรณ ตรวจสอบความถูกต้องของคา
และภาษาที่ ใ ช้ ว่ า เหมาะสมหรื อ ไม่
ถ้ า พิ ม พฺ ผิ ด และใช้ ค าไม่ ถู ก ต้ อ งจะต้ อ ง
กลับไปแก้ไขใหม่

เริ่ม
เจ้ าหน้ าที่แผนกสารบรรณ

พิมพ์รายงานการประชุม

หัวหน้ าแผนกสารบรรณ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

หัวหน้ าแผนกสารบรรณ

- จั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม เจ้ า หน้าที่
แผนกสารบรรณ
1. ทาสาเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. แผนกสารบรรณเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1
ชุด

นาเสนอรองอธิการบดีฯ
ไม่ลงนาม

รองอธิการบดีฯ

พิจารณา
ลงนาม

เจ้ าหน้ าที่แผนกสารบรรณ

ทาสาเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

เจ้ าหน้ าที่แผนกสารบรรณ

จัดเก็บรายงานการประชุม
จบ
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งานบริหารงานทั่วไป (แผนกอาคารสถานที่) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขอใช้หอ้ งประชุม ห้องเรียน สถานที่ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flows chart

วิธีปฏิบัติ
เริ่ม

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

พิจารณาตรวจสอบการขอใช้ห้อง
ประชุม ห้องเรียน และสถานที่ จาก
ที่ผู้ใช้บริการกรอกใบขอใช้บริการ
ผ่านระบบ E – Service หน้า Web
มหาวิทยาลัย

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

จบ
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

แจ้งผลการอนุมัติแก่ผู้รับบริการ
และจดบันทึกการขอใช้บริการ

ประเมินการใช้บริการ

2. พิจารณาตรวจสอบ
2.1 เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ค าขอใช้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ E –
Service หน้า Web มหาวิทยาลัย
2.2 หั ว หน้ า แผนกอาคารสถานที่
พิจารณาอนุมัติการให้ใช้บริการ
3. แจ้งผล และลงบันทึก
3.1 เจ้ า หน้ า ที่ อ าคารสถานที่ แ จ้ งผล
การขอใช้บริการให้ผู้มาขอใช้ทราบ และ
จดบันทึกการขอใช้บริการตามวัน เวลาที่
ขอใช้บริการ
.ประเมินการให้บริการ
4.1 แจกแบบประเมิน
4.2 สรุปผลการประเมิน
5. สรุปผล
สรุปผลการให้บริการ และปรับปรุงการ
ให้บริการให้ดีขึ้น

สรุปผลและปรับปรุง
การให้บริการ

จบ
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งานบริหารงานทั่วไป (แผนกอาคารสถานที่) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขอใช้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flows chart

เริ่ม

วิธีปฏิบัติ
1. เขียนใบขอใช้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม

พิจารณาตรวจสอบการขอใช้บริการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม จากที่
ผู้ใช้บริการกรอกใบขอใช้บริการผ่าน
ระบบ E – Service หน้า Web
มหาวิทยาลัย

2. พิจารณาตรวจสอบ
2.1 เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่เก็บใบขอ
ใช้บริการ และตรวจสอบข้อมูล
2.2 หั ว หน้ า แผนกอาคารสถานที่
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารให้ ท าการปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซม

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
บันทึกแจ้งพัสดุ
พิจารณาดาเนินการ

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

ให้ดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม

ประเมินการใช้บริการ

3. ดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
3.1 ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ อ าคารสถานที่
ดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ตามใบขอ
ใช้บริการ
4.ประเมินการให้บริการ
4.1 ตรวจดูงานที่ปรับปรุง ซ่อมแซม
4.2 แจกแบบประเมิน
4.3 สรุปผลการประเมิน
5. สรุปผล
สรุปผลการให้บริการ และปรับปรุงการ
ให้บริการให้ดีขึ้น

สรุปผลและปรับปรุง
การให้บริการ

จบ
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งานบริหารงานทั่วไป (แผนกรักษาความปลอดภัย) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูล (โทรทัศน์วงจรปิด) ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

WI 01 – ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารท าการกรอก
ข้อมูลขอใช้บริการ

เริ่มต้น

อาจารย์/เจ้าหน้าที/่ นักศึกษา

เจ้าหน้าที่

กรอกใบขอใช้บริการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ในแบบฟอร์ม

WI 01

รับใบขอใช้บริการโทรทัศน์วงจรปิด

WI 02

WI 03 – รอการพิจารณาอนุมัติจาก
หัวหน้างานแผนกบริหารทั่วไป

WI 03

หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

ไม่อนุมัติ

พิจารณาการ
ขอใช้บริการ

WI 05

ดาเนินการแจ้ง
ผู้ใช้บริการ

อนุมัติ
WI 04

เจ้าหน้าที่

ดาเนินการ
จัดทา

WI 07

WI 06

แก้ไข

อาจารย์/ เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา
ตรวจสอบ
ข้อมูล
เจ้าหน้าที่

ถูกต้อง
ให้บริการผ่านสื่อ WI 08
จบ

ผิด

WI 02 – เจ้าหน้าที่ทาการรับใบขอใช้
บริการและตรวจสอบ

WI 04 – ห า ก ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ ง ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะดาเนินการ
จัดทาข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
WI 05 – หากข้ อ มู ล ไม่ ไ ด้ รั บ กา ร
อนุมัติเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะทาการ
แจ้งผู้มาขอใช้บริการให้ทราบสาเหตุ
การพิจารณาและกลับไปดาเนินการ
WI01
WI 06 – ข้ อ มู ล ที่ ด าเนิ น การจั ด ท า
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ตรวจสอบความถูกต้อง
WI 07 –เ มื่ อ ข้ อ มู ล ไ ด้ รั บ ก า ร
ตรวจสอบและยืนยันว่าไม่ถูกต้องจาก
ผู้ขอใช้บริการแล้ว ข้อมูลจะถูกแก้ไข
และดาเนินการที่ขั้นตอน WI04
WI 08 –เ มื่ อ ข้ อ มู ล ไ ด้ รั บ ก า ร
ตรวจสอบและยืนยันว่าถูกต้องจากผู้
ขอใช้ บ ริ ก ารแล้ ว ข้ อ มู ล จะท าการ
ให้บริการ WI07
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งานบริหารงานทั่วไป (แผนกยานพาหนะ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการบริการยานพาหนะ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flows chart
เริ่มต้น

หัวหน้าแผนกยานพาหนะ
ผู้ขอใช้บริการ

หัวหน้าแผนกยานพาหนะ
ผู้ขอใช้บริการ

ผู้อานวยการสานักงานฯ
หัวหน้าแผนกยานพาหนะ

หัวหน้าแผนกยานพานหะ

W1 - ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกรอกใบขอใช้
บริ ก ารออนไลน์ จากหน้ า เว็ บ ไซต์
e - service

ผู้ใช้บริการเขียนใบขอใช้บริการ
จากหน้าเว็บไซต์ e - service
ไม่เห็นชอบ

W2 - หั ว หน้ า แผนก ตรวจสอบ
ข้อมูลทีได้รับ จากผู้ขอใช้บริการ
หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขตฯ

อนุมัติ
ให้บริการใช้รถ

หัวหน้าแผนกยานพาหนะ

ไม่เห็นชอบ

ไม่อนุมัติ

W3 3.1 หัวหน้าแผนกยานพาหนะ
น าแบบฟอร์มการขอใช้ บริการเสนอ
ผู้อานวยการ สานักงานวิทยาเขตฯ
3.2 อนุมัติ
3.3 กรณีที่ไม่อนุมัติจะแจ้งให้
ผู้ขอใช้บริการทราบ

W4 - หัวหน้าแผนกยานพาหนะลง
บั น ทึ ก ตารางการใช้ ร ถราชการ และ
แจ้ ง ผลขอใช้ ร ถราชการแก่ ผู้ ข อใช้
บริการ

ประเมินการใช้บริการ
หัวหน้าแผนกยานพาหนะ

สรุปผลและปรับปรุง
การให้บริการ

W5 - หั ว หน้ า แผนกยานพาหนะ
สรุปผลการขอใช้บริการ

จบ
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งานบริหารงานทั่วไป (แผนกรักษาความปลอดภัย) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานการรักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flows chart
เริ่ม

หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย

กากับ ดูแล ความปลอดภัย
และเหตุการณ์ต่างๆ ในวิทยาเขตฯ

หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย

พิจารณาตรวจสอบ การเข้า – ออก
ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
การจราจร การแลกบัตร – คืนบัตร การจอดรถ
ในวิทยาเขตฯ

อนุญาต

ไม่อนุญาต
ห้ามเข้า

หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย

หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย

ลงบันทึกสมุดเหตุการณ์ประจาวัน

วิธีปฏิบัติ
1. ก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ที่ ป ระตู
ทางเข้า – ออก ทั้ง 2 ประตู และเดินดู
ภายในวิทยาเขตฯ
2. พิจารณาตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบบัตรนักศึกษา
2.2 ตรวจสอบสติ ก เกอร์ เ ข้ า – ออก
หน้ารถยนต์ที่เข้า – ออก
3. บันทึกเหตุการณ์
3.1 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บันทึกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นประจาวัน
4.ประเมินการให้บริการ
4.1 แจกแบบประเมิน
4.2 สรุปผลการประเมิน
5. สรุปผล
สรุปผลการให้บริการ และปรับปรุงการ
ให้บริการให้ดีขึ้น

ประเมินการใช้บริการ
สรุปผลและปรับปรุง
การให้บริการ

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานบริหารงานบุคคล
ขั้นตอนการทางาน (FLOWCHART)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

งานบริหารงานบุคคล (แผนกบุคลากร) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานสรรหาบุคลากร ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ (WI)

เริ่ ม
งานบริหารงานบุคคล

รับเรื่ องการสรรหาและตรวจสอบ ดาเนินการ 20
นาที
ไม่อนุมัติ

รองอธิการฯ

WI1 รับ เรื่อ งการสรรหาบุ คลากรจากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
WI2 พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม

พิจารณาลงนาม

อนุมัติ
งานบริหารงานบุคคล

จัดทาประกาศและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อนุมัติ นาที
ดาเนิไม่
นการ20

WI3 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
บุคลากร

ไม่อนุมัติ
รองอธิการฯ

WI 4 พิจารณาความถูกต้องของงาน

พิจารณาลงนาม

อนุมัติ
งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

ประกาศการสรรหา ดาเนินการ 10 นาที

รับสมัคร

งานบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธ์สอบ ดาเนินการ
10 นาที

งานบริหารงานบุคคล

คัดเลือก / สรรหา

งานบริหารงานบุคคล

ประกาศผลสอบ ดาเนินการ 10 นาที

งานบริหารงานบุคคล

รายงานตัว / จัดทาคาสั่งจ้าง ดาเนินการ 30 นาที

รองอธิการ

WI 5 จัดทาประกาศสรรหาบุคลากร

WI6 รับใบสมัครจากผู้สมัคร

WI7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

WI 8 คัดเลือก / สรรหา

WI 9 ประกาศผลสอบคัดเลือก
WI 10 รายงานตัว

พิจารณาลง
นาม
จบ
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งานบริหารงานบุคคล (แผนกบุคลากร) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart
เริ่ม

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

จัดเตรียมเอกสารการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ดาเนินการ 5 นาที
ตรวจสอบใบลงเวลาปฏิบัติราชการ
ดาเนินการ 5 นาที

สรุปผลการปฏิบัติงานรายวัน ดาเนินการ 15 นาที

ตรวจสอบ

ยื่นเสนอรายงานให้หวั หน้างานรับทราบ ดาเนินการ 15 นาที

บันทึกข้อมูลลง Computer ดาเนินการ 15 นาที

เก็บรายงานเข้าแฟ้มบันทึกการปฏิบัติงาน
ดาเนินการ 5 นาที

จบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)
WI1 จั ด เ ต รี ย ม ใ บ ก า ร ล ง เ ว ล า
ปฏิบัติงาน
WI2 ตรวจสอบใบลงเวลาปฏิ บั ติ
ราชการ กรณี ที่ พ บว่ า บุ ค ลากรไม่ มี
การลงเวลามาปฏิ บั ติ ร าชการให้ ท า
การขีดเส้นแดงให้ช่องการลงนามมา
ปฏิบัติราชการไว้
WI3 สรุปจานวนผู้มาปฏิบัติราชการ
ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้ (เฉพาะผู้ที่มา
ปฏิ บั ติ ร าชการภายในระยะเวลาที่
กาหนด)
WI 4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อง
มูล
WI 5 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนา
ใบลงเวลาปฏิบัติราชการไปเสนอต่อ
หั ว หน้ า แผนกงานบริหารงานบุคคล
ทราบ
WI6 เมื่อหัวหน้าแผนกงานบริหารงาน
บุ ค คลทราบแล้ ว ให้ ท าการบั น ทึ ก
ข้ อ มู ล ผู้ ล ง เ ว ล า ป ฏิ บั ติ ง า น ล ง
Computerทันที
WI7 หลั ง จากท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
เรียบร้อยแล้วนารายงานเก็บเข้าแฟ้ม
บันทึกการปฏิบัติงานทันที
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งานบริหารงานบุคคล (แผนกบุคลากร) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

เริ่ม
ไม่ถูกต้อง

แผนกบุคลากร

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

แผนกบุคลากร
แผนกบุคลากร/ผู้ลาศึกษาต่อ

จัดทาหนังสือขอส่งสัญญา
ลาศึกษาต่อ

- จัดทาหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาลง
นาม

ผู้ลาศึกษาต่อส่งสัญญาลา
ศึกษาต่อ
ไม่ถูกต้อง

แผนกบุคลากร

- รับเรื่องจาก มทร.
- ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่อง
- แจ้งเจ้าของเรื่องดาเนินการจัดทา
สัญญาลาศึกษาต่อพร้อมสัญญาค้า
ประกัน

ตรวจสอบ

- ผู้ลาศึกษาต่อส่งสัญญาลาศึกษาต่อ
- ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาผู้
ลาศึกษาต่อ

ถูกต้อง

แผนกบุคลากร

ส่งสัญญาลาศึกษาต่อไปยัง มทร.

- จัดส่งหนังสือขอส่งสัญญาลาศึกษา
ต่อและสัญญาลาศึกษาต่อไปยัง มทร.

จบ
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งานบริหารงานบุคคล (แผนกทะเบียนและประวัติ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานระบบงานทะเบียนและประวัติ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

งานทะเบียนและประวัติ

รับข้อมูลของบุคลากร
ดาเนินการ 10 นาที

WI1 รับข้อมูลของบุคลากร

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้างาน

WI2 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

งานทะเบียนและประวัติ

บันทึกข้อมูลสู่ระบบงานทะเบียน
และประวัติ ดาเนินการ 5 นาที

WI3 บันทึกข้อมูลและเก็บรวบรวมเข้า
สู่ระบบงานทะเบียนและประวัตไิ ว้
เป็นหลักฐาน

จบ
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งานบริหารงานบุคคล สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

รับหนังสือกาหนดการขอเครื่องราชฯ ประจาปี
ดาเนินการ 5 นาที

WI1 รั บ หนั ง สื อ ก าหนดการขอเครื่ อ ง
ราชฯ ประจาปีจาก มทร.ตอ.

สารวจรายชื่อผู้มีสิทธิขอเครื่องราชฯ
ดาเนินการ 30 นาที

WI2 ส ารวจรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ข อเครื่ อ ง
ราชฯประจาปีกับฐานข้อมูลประวัติ

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้างาน

ตรวจสอบ

WI3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

งานบริหารงานบุคคล

ทาใบเสนอขอเครืถู่อกงราชฯ
ต้อง

งานบริหารงานบุคคล

แจ้งผู้มีสิทธิลงนาม

WI 5 แจ้งผู้มีสิทธิขอเครื่องราชลงนาม
ในใบเสนอขอเครื่องราชฯ

งานบริหารงานบุคคล

ดาเนินการส่งรายชื่อและเอกสารประกอบเพื่อเสนอ
ขอเครื่องราชฯ ต่อ มทร.ตอ.

WI6 ดาเนินการส่งรายชื่อและเอกสาร
ประกอบเพื่ อ เสนอขอเครื่ อ งราชฯต่ อ
มทร.ตอ.

งานบริหารงานบุคคล

รับหนังสือแจ้งผลการได้รับเครื่องราชฯ
ประจาปีจาก มทร.ตอ. ดาเนินการ 5 นาที

WI7 รับหนังสือแจ้งผลการได้รับเครื่อง
ราชฯประจาปีจาก มทร.ตอ.

แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับเครื่องราชฯประจาปีมา
รับเครื่องราชฯ ดาเนินการ 10 นาที

WI 8 แจ้ ง ให้ ผู้ ที่ มี ร ายชื่ อ ได้ รั บ เครื่ อ ง
ราชฯประจาปีรับเครื่องราชฯ ที่แผนกฯ

งานบริหารงานบุคคล

WI 4 ทาใบเสนอขอรับเครื่องราชฯ

จบ
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งานบริหารงานบุคคล สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

งานบริหารงานบุคคล

รับคาสั่งเกษียณอายุราชการ

WI1 รั บ ค าสั่ ง เกษี ย ณอายุ ร าชการจากมท
ร.ตะวันออก

งานบริหารงานบุคคล

จัดทาสาเนาเอกสารคาสั่งเกษียณเพื่อส่งให้ผู้เกษียณ
รับทราบ

WI2 ทาสาเนาเอกสารคาสั่งให้ ผู้เกษี ยณลง
ชื่อรับทราบทุกรายและเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
เกษียณฯ เพื่อเป็นหลักฐาน

งานบริหารงานบุคคล

แจ้งและส่งคาสั่งเกษียณฯ ประกอบกับเอกสารต่างๆ
ไปยังหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

นายทะเบียนบุคคลากร

คีย์ข้อมูลผู้เกษียณลงในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)

งานบริหารงานบุคคล

ผู้เกษียณ

รับหนังสือสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญจาก
กรมบัญชีกลาง
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

WI3 แจ้งและส่งคาสั่งเกษียณฯ ประกอบกับ
เอกสารต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

WI 4 นายทะเบี ย นบุ ค ลากรคี ย์ ข้ อ มู ล ผู้
เกษียณเพื่อคิดคานวณบาเหน็จบานาญของผู้
เกษียณ
WI 5 รับหนังสือสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญจาก
กรมบัญชีกลางและส่งให้ผู้เกษียณตรวจสอบ
ข้อมูลในหนังสือสั่งจ่าย
WI6 ผู้ เ กษี ย ณตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
หมายเลขบั ญ ชี ธ นาคารที่ สั่ ง จ่ า ย และ
หมายเลขประจาตัวประชาชน

งานบริหารงานบุคคล

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เกษียณไปยัง กบข. (ต้อง
แจ้งหลังวันที่ 1 ตุลาคม ในปีทขี่ ้าราชการเกษียณเพื่อ
ขอรับเงินคืนจากกบข.)

WI7 ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อ งของผู้เกษีย ณไป
ยัง กบข.

งานบริหารงานบุคคล

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เกษียณไปยัง
กรมบัญชีกลาง หลังจากวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี

WI 8 ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เกษียณไป
ยังกรมบัญชีกลาง

งานบริหารงานบุคคล

กรมบัญชีกลาง

เก็บเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านเกษียณ ลง
ในแฟ้มเกษียณและลาออกของแผนกฯ ดาเนินการ

กรมบัญชีกลางโอนเงินบาเหน็จ/บานาญ เข้าบัญชี
ผู้เกษียณ

WI 9 แผนกเก็บเอกสารทุกฉบับลงในแฟ้ม
เกษียณและลาออกของแผนก

WI 10 กรมบั ญ ชี ก ลางโอนเงิ น บ าเหน็ จ /
บานาญ เข้าบัญชีของผู้เกษียณอายุราชกา

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานคลัง
ขั้นตอนการทางาน (FLOWCHART)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

งานคลัง (แผนกการเงิน) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart
เริ่ม

ผู้ขอเบิก
งานสารบรรณคลัง

ผู้มาขอเบิกเสนอเรื่องขอเบิก
งบประมาณ
รับเรื่องขอเบิก

จนท. การเงิน

ตรวจสอบเอกสาร
การขอเบิก

หน. หน่วยเบิกจ่าย

เสนอผู้อานวยการ
วิทยาเขต

จนท.การเงิน

ดาเนินการขอเบิก

หน.แผนกการเงินและ
หน.งานคลัง

ดาเนินการเบิกจ่าย

หน.การเงิน

จนท.การเงิน

ดาเนินการลงจ่ายในทะเบียนคุม
รับ – จ่าย เงินประจาวัน/ทะเบียนคุม
เช็ค/รายงานเงินคงเหลือ

ดาเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ให้แผนกบัญชี

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)
เสนอเรื่องขอเบิกงบประมาณ
1. เอกสารการขอการเบิกจ่าย
- ใบอนุมัติจัดซ้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติแล้วพร้ อม
แนบใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ให้กับสารบรรณเจ้าหน้ าที่
การเงินเพื่อทาการลงรับหนังสือ
- บันทึกข้อความการขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดาเนินงาน/การเดินทางไปราชการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อย
แล้วให้กับสารบรรณเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อทาการลงรับ
หนังสือ
รับเรื่องขอเบิก
1. เอกสารการเบิกจ่าย
- ใบอนุมัติจัดซ้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติแล้วพร้ อม
แนบใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้
- บันทึกข้อความการขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดาเนินงาน/การเดินทางไปราชการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อย
แล้ว
ตรวจสอบเอกสารขอเบิก
1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรรเงินและระบุแหล่ง
การใช้เงิน
2. ดาเนินการทาใบเบิกเงินตามแหล่งการใช้เงิน (เงิน
งบประมาณ/รายได้)
3. ดาเนินการทาเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัตเิ บิกเงินและลงนามอนุมัติ
เช็ค
5. ในกรณีที่จ่ายเช็คให้กับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่
การเงินจะทาการจัดทาใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้า
เป็นบุคคลธรรมดามีจานวนเงินเกิน 10,000 บาท หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย 1% ถ้าเป็นนิติบุคคลมีจานวนเงินเกิน
500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)
เสนอผู้อานวยการ
1.ติดตามหน่วยงานภายในและภายนอกมารับเช็ค
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกนาใบเสร็จรับเงิน/
ใบสาคัญรับเงินมารับเช็ค ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็ค
ด้วยตนเองให้นาเอกสารการมอบอานาจมารับ
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่จะให้ใบกากับภาษี
หัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับเช็ค

จบ
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WI
ดาเนินการขอเบิก
1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรรเงินและระบุแหล่งการใช้เงิน
2. ดาเนินการทาใบเบิกเงินตามแหล่งการใช้เงิน (เงินงบประมาณ/รายได้)
3. ดาเนินการทาเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัตเิ บิกเงินและลงนามอนุมัติเช็ค
5. ในกรณีที่จ่ายเช็คให้กับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่การเงินจะทาการจัดทาใบกากับภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย (ถ้าเป็นบุคคลธรรมดามีจานวน
เงินเกิน 10,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ถ้าเป็นนิติบุคคลมีจานวนเงินเกิน 500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)

ดาเนิการเบิกจ่าย
1.ติดตามหน่วยงานภายในและภายนอกมารับเช็ค
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินมารับเช็ค ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คด้วยตนเองให้นาเอกสาร
การมอบอานาจมารับ
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่จะให้ใบกากับภาษีหัก ณ ที่จา่ ยพร้อมกับเช็ค

ดาเนินการลงจ่ายในทะเบียนคุม
1.นาเอกสารการเบิกจ่ายลงประทับตรา “จ่ายแล้ว” ประจาวัน และให้หัวหน้างานคลังลงนามในที่ประทับตรา
2.นาเอกสารที่ประทับตาม “จ่ายแล้ว”ลงทะเบียน รับ – จ่ายเงินประจาวัน
3. บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมเช็คที่สั่งจ่าย
4. ดาเนินการทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน

ดาเนินการส่งเอกสารเบิกจ่าย
1.รวมรวมเอกสารใบเบิกเงินที่ประทับตาม “จ่ายแล้ว” ประจาวัน
2.ลงทะเบียนคุมใบรับใบสาคัญ/ใบเสร็จรับเงิน
3.จัดทาใบนาส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินเพื่อส่งให้กับแผนกบัญชี

17 | P a g e

งานคลัง (แผนกการเงิน) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการเบิกค่าสอน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
1. รับใบเบิกค่าสอน

เริ่ม

1.1 รับใบเบิกค่าสอน
1.1.1 กรณีเบิกจากงบประมาณแผ่นดิน
1.1.2 กรณีเบิกจากงบประมาณรายได้

รับใบเบิกค่าสอน

2. การตรวจสอบ
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร

พิมพ์ใบเบิก
และจัดทาใบโอน
พิมพ์ใบเบิก
และจัดทาใบโอน

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ อัตรา/ชั่วโมง
การสอนเทียบกับตารางสอนและปฏิทิน
2.1.1 กรณีถูกต้องส่งแผนกบัญชีเพื่อตัดยอด
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้องส่งกลับคืนเพื่อทาการแก้ไข
2.2 ตัดยอดเงินและนาเสนอผู้บริหาร

3. จัดพิมพ์ใบเบิกและจัดทาใบโอน
3.1 กรณีเบิกจากงบประมาณแผ่นดิน
3.1.1 จัดทา ขบ.02
3.1.2 เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS จากกรมบัญชีกลาง
3.1.3 ตรวจสอบเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีของวิทยาลัย
3.1.4 จัดทาใบนาส่งเอกสารตั้งงบประมาณ
(แบบ บช1/1)
3.1.5 จัดทาทะเบียนคุมนาส่งแบบ บช1/1 ให้แก่แผนกบัญชี
3.2 กรณีเบิกจากงบประมาณผลประโยชน์
3.2.1 จัดพิมพ์ใบเบิกค่าสอน
3.3 จัดทาใบโอนเพื่อนาเข้าบัญชีของอาจารย์

4. จัดทาเช็ค
จัดทาเช็ค

กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์
4.1 จัดทาเช็คตามใบเบิกที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
4.2 จัดทาทะเบียนคุมเช็ค

5. ลงนามอนุมัติ
ลงนามอนุมัติ

กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์
5.1 ลงนามในใบเบิกงบประมาณผลประโยชน์ และ ขบ.02 และปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
5.2 นาเช็คที่ได้จัดทาเสนอหัวหน้าแผนกการเงินลงนาม
เพื่อลงนามในลาดับถัดไป

6. นาเช็คเข้าธนาคาร
นาเช็คเข้าธนาคาร

กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์
6.1 นาเช็คเข้าธนาคารเพื่อโอนเข้าบัญชีของอาจารย์

7. เก็บสาเนาใบโอน
เก็บสาเนาใบโอน

สรุปรายรับ - รายจ่าย

กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์
7.1 เก็บสาเนาใบโอนเข้าแฟ้มของแผนก

8. สรุปรายรับ-รายจ่ายประจาวัน
กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์
8.1 ลงบันทึกสรุปรายรับ-รายจ่ายประจาวัน
8.1.1 จัดเก็บสาเนาเอกสารทั้งหมดก่อนส่งแผนกบัญชี
8.2 ลงทะเบียนคุม บค/บจ
8.3 ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
8.4 แผนกบัญชีลงนามรับเอกสารเพื่อดาเนินการต่อไป
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งานคลัง (แผนกการเงิน) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการรับเงิน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)
1 . รั บ เ อ ก ส า ร จ า ก นั ก ศึ ก ษ า /
บุคคลภายนอก
1.1 รับเอกสารจากนักศึกษา
1.1.1 ใบคาร้องทั่วไป ฯลฯ

เริ่ม

รับเอกสารจากนักศึกษา
/บุคคลภายนอก

ตรวจส
อบ
เอกสาร

จัดทาใบเสร็จรับเงิน

สรุปรายรับ-รายจ่าย
ประจาวัน

1.2 รับเอกสารจากบุคคลภายนอก
1.2.1 บันทึกข้อความเรื่อง ค่าเช่าสถานที่
, ค่าน้า-ค่าไฟฟ้า ฯลฯ
2. ตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
ของเอกสารที่ได้รับ
2.1.1 กรณี ค รบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งให้
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
2.1.2 กรณี ไ ม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ส่งคืนนักศึกษา/บุคคลภายนอก
3. จัดทาใบเสร็จรับเงิน
3.1 จั ด ท าใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ นั ก ศึ ก ษา/
บุคคลภายนอก
4. สรุปรายรับ-รายจ่ายประจาวัน
4.1 ลงบั น ทึ ก สรุ ป รายรั บ -รายจ่ า ย
ประจาวัน
4.1.1 จัดเก็บสาเนาใบเสร็จทั้งหมดก่อน
ส่งแผนกบัญชี
4.1.2 จั ด เก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ ความจาก
บุคคลภายนอกเข้าแฟ้มของแต่ละประเภท

จบ
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งานคลัง (แผนกการเงิน) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

1. รับเรื่องจากงานบุคลากร
1.1 รีบใบแจ้งคาสั่งการเข้าบรรจุ หรือลาออกจากแผนกบุคลากร
หรือสารบรรณ

เริ่ม
รับเรืองจากงานบุคลากร

ไม่ถกู ต้ อง
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

การจัดทาเอกสาร
เบิกจ่าย,จัดทาใบโอน
พร้อมทั้งจัดทาเช็ค

ลงนามอนุมัติ
เจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
นาเช็คเข้าธนาคาร
เก็บสาเนาใบโอน
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ประจาวัน
จบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ (WI)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์
2.1 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตามคาสั่งเลื่อนระดับ บรรจุ ฯลฯ
ในสมุ ด จ่ า ยเงิ น เดื อ นของหน่ ว ยงานและรวมยอดเงิ น ในแต่ ล ะ
หน่วยงานทั้งหมด
2.2 ใบเบิกขอเงิน ขบ.02 ของหน่วยงานที่ขอเบิกให้ตรงกับทะเบียน
คุมจ่ายเงินเดือน
2.3 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายให้ตรงกับทะเบียนคุมจ่ายเงินเดือน
2.4 จั ด ท าหลั ก ฐานยอดตั้ ง เบิ ก โดยปรั บ เพิ่ม -ลด ตามค าสั่ ง และ
คานวณยอดภาษีประจาเดือนของแต่ละราย
2.5 รวมจานวนเงินที่ขอเบิกและจานวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก
ขบ.02 และหลักฐานการตั้งเบิกเพื่อคานวณเงินสุทธิขอรับ
3. การจัดทาเอกสารเบิกจ่าย, จัดทาใบโอน พร้อมทั้งจัดทาเช็ค
3.1 จัดพิมพ์ ขบ.02 หลังหักเงินสะสม กบข แล้ว
3.2 จัดพิมพ์เอกสารใบเบิกเงินเดือน, ประกันสังคม, ค่าครองชีพ
3.3 นา ขบ.02 นาเสนอหัวหน้าแผนกการเงิน
3.4 จัดทารายละเอียดการโอนเงินเดือนรายบุคคล
3.5 จัดทาเช็คตามใบเบิกที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
3.6 จัดทาทะเบียนคุมเช็ค
4. ลงนามอนุมัติ
4.1 รองอธิการบดีฯ ลงนามในใบเบิกเงินงบประมาณ ขบ.02 และ
ดาเนินการขั้นตอนต่อไป
4.2 นาเช็คที่ได้จัดทาเสนอหัวหน้าแผนกการเงินลงนาม เพื่อนาเสนอ
รองอธิการบดีฯ ลงนามในลาดับถัดไป
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
5.1 นาส่งข้อมูล ขบ.02 เข้าระบบ GFMIS จะได้รายงานขอเบิกเงิน
งบประมาณ
5.2 บันทึกเลขที่เอกสารและวันที่นาเข้าข้อมูลจากรายงานขอเบิกเงิน
งบประมาณลงใน ขบ.02
6. นาเช็คเข้าธนาคาร
6.1 นาเช็คเข้าธนาคารเพื่อโอนเข้าบัญชีของแต่ละราย
7. เก็บสาเนาใบโอน
7.1 เก็บสาเนาใบโอนเข้าแฟ้มของแผนกการเงิน
8. สรุปรายรับ – รายจ่ายประจาวัน
8.1 ลงบันทึกสรุปรายรับ-รายจ่ายประจาวัน
8.1.1 จัดเก็บสาเนาเอกสารทั้งหมดก่อนส่งแผนกบัญชี
8.2 ลงทะเบียนคุม บค/บจ.
8.3 ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
8.4 แผนกบัญชีลงนามรับเอกสารเพื่อดาเนินการต่อไป
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งานคลัง (แผนกการเงิน) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการเบิกค่าธุรการ ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart
เริ่ม
รับใบค่าธุรการ
ไม่ถกู ต้ อง
ตรวจสอบ

จัดพิมพ์ใบเบิก

ตรวจสอบ
ลงนามอนุมัติ
จัดทาใบโอน
จัดทาเช็ค
เสนอลงนาม
นาเช็คเข้าธนาคาร
เก็บสาเนาใบโอน
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ประจาวัน

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ (WI)
ขั้นตอนการทางาน
1. รับใบเบิกค่าสอน
1.1 รับใบเบิกค่าธุรการ
1.1.1 กรณีเบิกจากงบประมาณแผ่นดิน
1.1.2 กรณีเบิกจากงบประมาณรายได้
2. การตรวจสอบ
กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
ผลประโยชน์
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ ที่มาทางาน
2.1.1 กรณีถูกต้องส่งแผนกบัญชีเพื่อตัดยอด
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้องส่งกลับคืนเพื่อทาการ
แก้ไข
2.2 ตัดยอดเงินและเสนอผู้บริหาร
3. จัดพิมพ์ใบเบิก
3.1 กรณีเบิกจากงบประมาณแผ่นดิน
3.1.1 จัดทา ขบ.02
3.1.2 เบิ ก เงิ น ผ่ า นระบบ GFMIS จาก
กรมบัญชีกลาง
3.1.3 ตรวจสอบเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเข้า
บัญชีของวิทยาเขต
3.1.4 จัดทาใบนาส่งเอกสารตั้งงบประมาณ
(แบบ บช1/1)
3.1.5 จัดทาทะเบียนคุมนาส่งแบบ บช1/1
ให้แก่แผนกบัญชี
3.2 กรณีเบิกจากงบประมาณผลประโยชน์
3.2.1 จัดพิมพ์ใบเบิกค่าธุรการ
4. ตรวจสอบ
กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
ผลประโยชน์
4.1 หั ว หน้า แผนกการเงินทาการตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งของใบเบิ ก เงิ น ผลประโยชน์ และใบเบิ ก
งบประมาณแผ่นดิน ( ขบ.02 )
4.1.1 กรณี ถู ก ต้ อ ง ลงนามในใบเบิ ก เงิ น
ผลประโยชน์/ ขบ.02 กรณีที่เป็นใบขบ.02 ให้เสนอ
หัวหน้างานคลังก่อนเสนออนุมัติ
4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ให้ปฏิบัติขั้นตอนที่ 3
ใหม่
5. ลงนามอนุมัติ
กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
ผลประโยชน์
5.1 ลงนามในใบเบิกงบประมาณผลประโยชน์ และ
ขบ.02 และปฏิบัติขั้นตอนต่อไป

จบ
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งานคลัง (แผนกบัญชี) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝากอื่น ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

เริ่ม

รับเอกสาร

1

เจ้าหน้า
ที่แผนก
บัญชี

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร

2

ถูกต้อง

หัวหน้างานคลัง

3

บันทึกบัญชี

4

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

5

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานและการบันทึกบัญชี

6

ลงนามอนุมัติ
จบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)
รับเอกสารจากแผนกการเงิน
1.1 รับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
1.2 สาเนาใบนาฝากเงินของธนาคาร
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและใบนาฝากธนาคาร
- กรณีใบเสร็จรับเงิน ควรตรวจสอบ วันเดือนปี ผู้จ่ายเงิน รายการรับเงิน
จานวนเงิน ตัวอักษร และลายมือชื่อผู้รับเงิน
- กรณีใบนาฝากธนาคาร ควรตรวจสอบ วันเดือ นปี ขื่ อ และเลขที่ บั ญ ชี
จานวนเงิน
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นต่อไป
2.1.2 กรณีที่ไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อทาการแก้ไข
3.1 บันทึกบัญชีการรับรายได้ จะแยกตามประเภทรายได้
3.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1.2 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก
3.1.3 รายได้จากการบริจาค
3.1.4 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
ส่งคืนแผนก
3.1.5 รายได้อื่น
การเงินเพื่อแก้ ไข
3.2 บันทึกบัญชีเงินรับฝากอื่น
3.2.1 เงินรับฝากมัดจาประกันสัญญา
3.2.2 เงินรับฝากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3.2.3 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3.2.4 เงินรับฝากค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
3.2.5 ฯลฯ
3.3 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน พร้อมทั้งแนบใบนาฝาก
3.3.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน
เรียงตามลาดับ
3.3.2 วัน เดือน ปี
3.3.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต รายได้ เงินสดในมือ/เงินฝาก-Interface
เครดิต รายได้ (แยกตามประเภท)
เงินรับฝากอื่น (แยกตามประเภท)
3.3.4 อธิบายรายการ
3.3.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.4 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน ลงชื่อผู้บันทึกบัญชี
3.5 บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.6 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้ (เงินผลประโยชน์)แยกตามระดับ
การศึกษา
3.7 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ)
3.8 บันทึกในทะเบียนคุมเงินสดในมือ
3.9 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝาก-Interface
3.10 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนกการเงิน
5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝากนอกงบประมาณกับรายงานเงิน
คงเหลือประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบเอกสารทั้งของแผนกการเงินและ
แผนกบัญชีเพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมัติการบันทึกบัญชีในใบสาคัญการลงบัญชี
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งานคลัง (แผนกบัญชี) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับโอนเงินจากนักศึกษา ที่ชาระเงินผ่านธนาคาร ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

รับเอกสารจากแผนกการเงิน
1.3 รับใบแจ้งยอดการเข้าบัญชีของธนาคาร

1

เริ่ม

2.1 ตรวจสอบเอกสารและจานวนเงินแจ้งยอดธนาคาร ควรตรวจสอบวัน
เดือนปี ชื่อและเลขที่บัญชี จานวนเงิน
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อทาการแก้ไข

รับเอกสาร

3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน พร้อมทั้งแนบใบแจ้ง
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน เรียงตามลาดับ
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต เงินฝาก-Interface
เครดิต เงินรับฝากอื่น-ค่าลงทะเบียนนักศึกษา
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา

ไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่
แผนกบัญชี

ตรวจสอบ
เอกสาร

2

ถูกต้อง
3

4

5

บันทึกบัญชี
รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานและการบันทึกบัญชี

หัวหน้า
งานคลัง

ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อแก้ ไข

3.2 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน ลงชื่อผู้บันทึกบัญชี
3.3 บันทึกบัญชีแยกประเภท
3.4 บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงินฝาก
3.5 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนกการเงิน
5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝากนอกงบประมาณกับรายงานเงิน
คงเหลือประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบเอกสารทั้งของแผนกการเงิน
และแผนกบัญชีเพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมัติการบันทึกบัญชีในใบสาคัญการลงบัญชี

6

ลงนามอนุมัติ

จบ
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งานคลัง (แผนกบัญชี) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับรู้รายได้ที่นักศึกษาชาระผ่านธนาคาร ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)
รับเอกสารจากแผนกการเงิน

Flow Chart

1.4 สาเนาใบเสร็จรับเงิน
1.5 สาเนาใบนาฝากเงินของธนาคาร
2.1 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ ต รงกั บ ใบน าฝาก ควร
ตรวจสอบวันเดือนปี ชื่อและเลขที่บัญชี จานวนเงิน ตัวอักษร และลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อทาการแก้ไข

เริ่ม

1

รับเอกสาร
ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่
แผนกบัญชี

ตรวจสอบ
เอกสาร

2

ถูกต้อง
3

4

หัวหน้า
งานคลัง

บันทึกบัญชี
รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

5

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานและการบันทึกบัญชี

6

ลงนามอนุมัติ

จบ

ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อแก้ ไข

3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน พร้อมทั้งแนบสาเนา
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน เรียงตามลาดับ
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต เงินฝาก-Interface (เงินผลประโยชน์)
เครดิ ต เงิ น ฝาก-Interface (ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นผ่ า น
ธนาคาร)
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.2 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
3.2.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป เรียงตามลาดับ
3.2.2 วัน เดือน ปี
3.2.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต เงินรับฝากอื่น-ค่าลงทะเบียนนักศึกษา
เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงินรับฝากอื่น-ประกันอุบัติเหตุ,พยาบาล,กีฬา ฯลฯ
3.2.4 อธิบายรายการ
3.2.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.3 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันทั่วไป ลงชื่อผู้บันทึกบัญชี
3.4 บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.5 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้ (เงินผลประโยชน์) แยกตามระดับ
การศึกษา
3.6 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ)
3.7 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝาก-Interface
3.8 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนกการเงิน
5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝากนอกงบประมาณกับรายงานเงิน
คงเหลือประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบเอกสารทั้งของแผนกการเงิน
และแผนกบัญชีเพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมัติการบันทึกบัญชีในใบสาคัญการลงบัญชี
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งานคลัง (แผนกบัญชี) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้เงินรายได้ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้า
ที่แผนก
บัญชี

หัวหน้างานคลัง

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

รับเอกสารจากแผนกการเงิน
1.1 รับใบสาคัญเบิกเงินรายได้ โดยแนบใบนาส่งเอกสารการเบิกจ่า ยเงิน
(บช.1/1)
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกเงินรายได้และใบเสร็จรับเงิน
- กรณีตรวจสอบใบสาคัญเบิกเงินรายได้ โดยตรวจสอบเลขที่ใบสาคัญ
เบิกเงิน เงินรายได้ หมวดรายจ่าย/รายการ จานวนเงิน ตัวเลข และตัวอักษร
เริ่ม
ลายมือชื่อผู้เบิกจ่าย ลายมือชื่อผู้อนุมัติ วัน เดือน ปี ที่จ่าย เลขบัญชีเงิน
ฝาก-Interface เลขที่เช็คธนาคาร/เงินสด
- กรณีตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ควรตรวจสอบ ชื่อบริษัทห้างร้าน วัน
เดือนปี ผู้จ่ายเงิน รายการสิ นค้าและบริการ จานวนเงินตัวเลขกับตัวอักษร
ต้องตรงกัน ลายมือชื่อผู้รับเงิน
1
รับเอกสาร
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นต่อไป
2.1.2 กรณีที่ไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อทาการแก้ไข
ส่
ง
คื
น
แผนก
3.1
บั
น
ทึ
กรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้อง
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่ายเงิน เรียงลาดับ
การเงินเพื่อแก้ ไข
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
ตรวจสอบ
2
เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ/ค่าใช้จ่าย (แยกตามประเภท)
เอกสาร
เครดิต เงินสดในมือ/เงินฝาก-Interface
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
ถูกต้อง
3.2 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
3.2.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป เรียงลาดับ
บันทึกบัญชี
3
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ/ค่าใช้จ่าย (แยกตามประเภท)
รับรายงานเงินคงเหลือ
4
เครดิต เงินรับฝากอื่น/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประจาวันจากแผนกการเงิน
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
5

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานและการบันทึกบัญชี

6

ลงนามอนุมัติ

จบ

3.3 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันจ่ายเงิน ลงชื่อผู้บันทึกบัญชี
3.4 บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.5 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ)
3.6 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝาก-Interface
3.7 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น
3.8 บันทึกในทะเบียนคุมเจ้าหนี้
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนกการเงิน
5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝากนอกงบประมาณกับรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบเอกสารทั้งของแผนกการเงิน
และแผนกบัญชีเพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมัติการบันทึกบัญชีในใบสาคัญการลงบัญชี
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งานคลัง (แผนกบัญชี) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการตั้งเจ้าหนี้ และฝบสาคัญค้างจ่ายเงินงบประมาณ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

รับเอกสารจากแผนกการเงิน
รับเอกสารจากแผนกพัสดุ
1.1 รับสาเนาเอกสารตั้งเบิก โดยแนบใบนาส่งเอกสารตั้งงบประมาณ
(แบบ บช1/1)
1.2 รับใบนาส่งเอกสารการตั้งเจ้าหนี้ โดยแนบใบส่งสินค้า/ใบกากับ
ภาษี/ใบแจ้งหนี้ พร้อมสาเนาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เริ่ม

1

รับเอกสาร
ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้า
ที่แผนก
บัญชี

ตรวจสอบ
เอกสาร

2

ถูกต้อง
3

บันทึกบัญชี

4

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

5

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานและการบันทึกบัญชี

6

ลงนามอนุมัติ

หัวหน้างานคลัง

จบ

ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อแก้ ไข

2.1 ตรวจสอบเอกสารที่นาไปตั้งเบิกกับเอกสารการบัญชี SAP R/3 โดย
ตรวจสอบเลขฎีกา, หมวดค่าใช้จ่าย และรหัสบัญชีแยกประเภท ชื่อ
บัญชี ศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ คาอธิบายรายการ จานวนตัวเลขกับ
ตัวอักษร เลขที่ GFMIS ลายมือชื่อผู้เบิก และผู้อนุมัติ
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อทาการแก้ไข
3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป พร้อมแนบใบ
บช 1/1
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป เรียงตามลาดับ
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.01)
เดบิต ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย์
เครดิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ
กรณีจ่ายให้บุคคลภายในหน่วยงานและชดใช้ใบสาคัญ (ขบ. 02)
เดบิต ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย์
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย
และตั้งบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.2 บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป ลงชื่อผุ้บันทึกบัญชี
3.3 บันทึกบัญชีแยกประเภท
3.4 บันทึกในทะเบียนคุมเจ้าหนี้
3.5 บันทึกในทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
3.6 บันทึกในทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน (2120)
4.1 เสนอผู้มีอานจอนุมัติการบันทึกบัญชีในใบสาคัญการลงบัญชี
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งานคลัง (แผนกบัญชี) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับเงินงบประมาณ GFMIS (ขบ.02) ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

รับเอกสารจากแผนกการเงิน
1.1 รับสาเนารายการเคลื่อนไหวประจาวันบัญชีเงินฝากในงบประมาณ

เริ่ม

1

รับเอกสาร
ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่
แผนกบัญชี

ตรวจสอ
บ
เอกสาร

2

ถูกต้อง
3

4

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องรายการเงินโอน โดยตรวจสอบวันที่ จานวน
เงิน ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อทาการแก้ไข

บันทึกบัญชี
รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อแก้ ไข

3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน พร้อมทั้งแนบ
สาเนารายการเคลื่อนไหวประจาวันบัญชีเงินฝากงบประมาณ
3.1.1 บั น ทึ ก เลขที่ ใ นใบส าคั ญ การลงบั ญ ชี ด้ า นรั บ เงิ น เรี ย ง
ตามลาดับ
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต เงินฝากธนาคารของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)
เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.2 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน ลงชื่อผู้บันทึกบัญชี
3.3 บันทึกบัญชีแยกประเภท
3.4 บันทึกในทะเบียนคุมเงินธนาคารของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)
3.5 บันทึกในทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน (2120)
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนกการเงิน

5

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานและการบันทึกบัญชี

6

ลงนามอนุมัติ

หัวหน้างานคลัง

5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝากนอกงบประมาณกับรายงาน
เงินคงเหลือประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถู ก ต้อง ทาการตรวจสอบเอกสารทั้งของแผนก
การเงิ น และแผนกบั ญ ชี เ พื่อ หาข้ อ ผิ ด พลาด และด าเนิน การแก้ไขให้
ถูกต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมัติการบันทึกบัญชีในใบสาคัญการลงบัญชี

จบ
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งานคลัง (แผนกบัญชี) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้เงินงบประมาณ ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้า
ที่แผนก
บัญชี

หัวหน้า
งานคลัง

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

รับเอกสารจากแผนกการเงิน
1.1 รั บอกสารขอเบิ ก (ขบ.01/ขบ.02) โดยแนบใบน าส่ ง เอกสารการเบิ กจ่ า ยเงิ น(บช.1/1) มาด้ ว ย เอกสาร
ประกอบด้วย
1.1.1 ใบขอเบิกเงินงบประมาณ
1.1.2 เอกสารการบันทึกบัญชี ขบ. จากระบบ GFMIS
1.1.3 ตัวเรืองที่อนุมัติแล้ว
1.1.4 ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก/ใบสาคัญรับเงิน
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกเงินงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน
เริ่ม
- กรณีตรวจสอบใบขอเบิกเงินงบประมาณ โดยตรวจสอบเลขที่ GFMIS ของรายการบันทึกการจ่ายชาระเงิน (ขจ.01)
หวดค่าใช้จ่าย ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท ศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ ชื่อผู้รับเงินตรงกับรายละเอียดใบเบิ ก
เงิน จานวนตัวเลขและตัวอักษรเท่ากับจานวนเงินในเอกสาร ขบ. จากระบบ GFMIS ลายมือชื่อผู้อนุมัติ ลายมือชื่อผู้
เบิกจ่าย/ใบเสร็จรับเงิน จากบุคคลภายนอก ต้องมีการให้เลข บค. บจ. จากการเงินโดยต้องเรียงลาดับก่อนหลัง
- กรณีตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน โดยตรวจสอบ ชื่อบริษัทห้างร้าน วัน เดือน ปี รายการสินค้าและบริการ จานวนเงิน
1
ตัวเลขกับตัวอักษรต้องตรงกัน ลายมือชื่อผู้รับเงิน
รับเอกสาร
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อทาการแก้ไข
ส่งคืนแผนก 3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่ายเงิน
การเงินเพื่อแก้ ไข
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านจ่ายเงิน
3.1.2 วัน เดือน ปี
2
ไม่ถูกต้อง
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
ตรวจสอบ
กรณีจ่ายให้บุคคลภายในหน่วยงานและชดใช้ใบสาคัญ (ขบ.02)
เอกสาร
เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
เครดิต เงินฝากในงบประมาณ
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
ถูกต้อง
3.2 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
3.2.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป เรียงตามลาดับ
3
บันทึกบัญชี
3.2.2 วัน เดือน ปี
3.2.3 บันทึกบัญชีโดย
กรณีจ่ายให้บุคคลภายในหน่วยงานและชดใช้ใบสาคัญ (ขบ.02)จะเป็นการบันทึกภาษี
เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
4 รับรายงานเงินคงเหลือ
เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนาส่ง (ภงด.1)
ประจาวันจากแผนกการเงิน
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.01)
เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินงบจากรัฐบาล
5
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง-นิติบุคคล
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง-บุคคลธรรมดา
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง-นิติบุคคล
รายงานและการบันทึกบัญชี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง-บุคคลธรรมดา
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินงบจากรัฐบาล
3.2.4 อธิบายรายการ
3.2.5 ลงชื่อผู้จัดทา
ลงนามอนุมัติ
6
3.3 บันทึกลงในสมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันทั่วไป ลงชื่อผู้บันทึกบัญชี
3.4 บันทึกบัญชีแยกประเภท
3.5 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)
3.6 บันทึกในทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน (2120)
จบ
3.7 บันทึกในทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนกการเงิน
5.1 ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเงินงบประมาณกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
5.1.2 กรณีที่ไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบเอกสารทั้งของแผนกการเงินและแผนกบัญชี เพื่อหาข้อผิดพลาด
และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
6.1 เสนอผุ้มีอานาจอนุมัติการบันทึกบัญชีในใบสาคัญการลงบัญชี
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งานคลัง (แผนกบัญชี) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือนและประจาปี ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

เริ่ม
เจ้าหน้าที่
แผนกบัญชี

1

รวบรวมเอกสาร

2

ตรวจสอบ
ความถูก
ต้อง

3
หัวหน้า
งานคลัง

4

5

จัดทารายงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงาน
ลงนามอนุมัติ

จบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)
1.1 จัดพิมพ์สมุดบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ ดังนี้
1.1.1 สมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันทั่วไป)
1.1.2 สมุดบัญชีแยกประเภท
1.1.3 ทะเบียนคุมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ และในงบประมาณ
1.1.4 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายบุคคล
1.1.5 ทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน (2120)
1.1.6 ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
1.1.7 ทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
1.1.8 ทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ)
1.1.9 ทะเบียนคุมเงินรายได้ (เงินผลประโยชน์) แยกตามระดับการศึกษา
2.1 ตรวจสอบสมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ ที่จั ดพิมพ์ ตรวจสอบตัวเลข โดยมีการทานยอดด้วย
เครื่องคิดเลข
2.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบสมุดบัญชีที่บันทึกบัญชีกับสาคัญการลงบัญชี และนา
เอกสารการรับ เอกสารการจ่าย มาตรวจสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไข
3.1 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จัดทารายงานต่างๆ ดังนี้
3.1.1 รายงานประจาเดือน
- รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี (รม.1)
- รายงานการเบิกเงินผลประโยชน์ (รม.4)
- งบเดือนเงินรับจากคลังตามงบประมาณรายจ่าย แยกตามผลผลิต (2170)
- งบทดลองประจาเดือน
- รายงานรายได้ค่าใช้จ่าย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดาเนินงาน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.1.2 รายงานประจาปี
- กระดาษทาการ
- งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดาเนินงาน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของตัวเลขในรายงานทุกประเภท
4.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
4.1.2 กรณีไม่ถู ก ต้อง ทาการตรวจสอบตัวเลขในรายงานกับ สมุดบัญ ชีแ ยกประเภท และ
ทะเบียนคุมต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไข
5.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมัติในรายงานทางการเงิน
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งานคลัง (แผนกพัสดุ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา) ราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ ม

คณะ / สานัก / สาขา
/ เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ตรวจ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รวบรวมหลักฐาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

คัดเลือกผู้ขาย/ผู้จ้าง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

WI – 01

ส่ ง / รับใบขอซื้ อ/จ้าง

WI – 02

WI – 03

พิมพ์ลงนาม
พร้อมอนุมตั ิ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ถูกต้อง

รายการเสนอต่
อหัวหน้า
ตรวจสอบ
ส่ วนราชการเพื
่อลงนาม
รายการ

ถูกต้อง
ถูกต้อง

ตั้งแต่ 5,000 บาท

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ออกใบจัดซื้ อ / จัดจ้าง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สัง่ ซื้ อ / สัง่ จ้าง ตามรายการ

ผู้ขาย / ผู้จัดจ้าง

ส่ งของ / ใบส่ งมอบงาน

ไม่ถึง 5,000
บาท

ไม่ออกใบจัดซื้ อ / จัดจ้าง
WI – 04

1 วัน

7 วัน
กรรมการตรวจรับวัสดุ /
การจ้าง /
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจรับวัสดุ
/ งาน

WI – 05
ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ลงหัวหมายเลขจัดหมวดเงิน / ลงทะเบียนวัสดุ /
ให้รหัสครุ ภณั ฑ์ / ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน

WI – 01
1. ใบขอซื้อวัสดุ
WI – 02
1. ดาเนินการคัดเลือก / สรรหาบริษัท / ห้าง / ร้าน จากทาเนียบผู้ขาย /
ผู้รับจ้าง
2. ถ้าไม่มีจึงติดต่อจากห้างนั้นที่มีสิ่งของหรือผู้รับจ้างตามต้องการ โดย
พิจารณาใบเสนอราคา / สเป็ค / รูปแบบ รายละเอียดการก่อสร้าง ทา
การประเมินและคัดเลือกตามแบบฟอร์ม , สเป็คที่กาหนด โดยดูจาก
แบบ / แคตตาล็อกที่แนบมาเปรียบเทียบราคา , ยี่ห้อ , โดยสอบถาม
จากผู้ใช้ครุภัณฑ์นั้น ๆ
WI – 03
1. ด าเนิ น การพิ ม พ์ ล งนามจั ด ซื้ อ / จั ด จ้ า ง โดยเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลาดับสายงาน
2. เอกสารประกอบการขอลงนามจัดซื้อ / จัดจ้าง
2.1 ใบเสนอราคา
2.2 หนังสือขอลงนามจัดซื้อ / จัดจ้าง
2.3 ใบขอซื้อวัสดุ
WI – 04
1. ออกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง ถ้าวงเงินไม่ถึง 5,000 บาทไม่ต้องออก ใบสั่งซื้อ
/ สั่งจ้าง (ยกเว้น ครุภัณฑ์)
2. ใบสั่ ง จ้ า งต้ อ งติ ด อากร 1,000 บาท / อากรแสตมป์ 1 บาท ถ้ า มี
เศษเกินต้องปัดเป็นอากร 1 บาท
3. ถ้าใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง เป็นเงินงบประมาณ ต้องทา PO.
WI – 05
1. กรณีรับวัสดุ - ครุภัณฑ์ / จ้างซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ พัสดุต้องตรวจสอบ
รายการให้ละเอียด โดยต้องให้ทุกรายการ ,ทุกตัวอักษร , ตัวเลขราคา
, จานวน , ต้องตรงกับใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
2. เมื่อถูกต้องตรงแล้วก็นาใบส่งของ / ใบส่งมอบสินค้าทาการปั้มเอกสาร
ให้คณะกรรมการตรวจรับของ
3. ครุภัณฑ์ต้องพิมพ์ใบตรวจรับครุภัณฑ์ให้กรรมการลงนามในใบส่งสินค้า
และใบตรวจรับด้วย
4. การจ้าง ต้องพิมพ์ใบตรวจการจ้างให้กรรมการลงนามและตรวจรับ
ด้วย
WI – 06
เอกสารที่ต้องนาไปตั้งเบิกที่การเงินและบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบลงนามจัดซื้อ / จัดจ้าง
ใบขอซื้อวัสดุ
ใบเสนอราคา
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
ใบส่งของ
ใบตรวจครุภัณฑ์

ตั้งเบิกไปยังแผนกบัญชี / การเงิน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จบ

WI – 06
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งานคลัง (แผนกพัสดุ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง (โดยวิธีสอบราคา) ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดซือ้
เจ้าหน้าที่จัดซือ้
ผู้จัดซื้อ / จัดจ้าง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่จัดซือ้
ผู้จัดซื้อ / จัดจ้าง
คณะกรรมการเปิดรับซอง
/ เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซือ้

เจ้าหน้าที่จัดซือ้

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

WI – 01
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ / จ้าง
เริ่ม
2. รายละเอียดของวัสดุ - ครุภัณฑ์ ที่ต้องการซื้อหรือจ้าง
3. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
4. ราคาซื้อขายของที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อ
รายการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพือ่ ลง
WI – 01
ครั้งหลังสุด
ประมาณ 3 รายการ
5. วงเงินจะซื้อ / จ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตาม
จัดทาเอกสารประกาศ / ออกประกาศรับ WI – 02
โครงการเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว
ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อ / จ้างในครั้งนั้น
ผู้จัดซื้อ / จัดจ้าง รับซอง
6. วิธีที่จะซื้อ / จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
7. ข้ อ เสนอการขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ที่
จาเป็นในการซื้อ /
คณะกรรมการรับซอง / เปิด
จ้
า
ง
การออกประกาศสอบราคา
WI – 03
WI – 02
1. คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ ต้ อ งการซื้ อ และจ านวนที่
ต้ อ งการ หรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ด และปริ มาณงานที่
WI – 04
คณะกรรมการพิจารณาผล
ต้องการจ้าง
2. คุณลักษณะของผู้เข้าเสนอราคาตาม (1) ให้แสดงหลัก ฐาน
ดังกล่าวด้วย
ทาสัญญาจัดซื้อ / จัดจ้าง
3.
ในกรณีจาเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคา ส่งตัวอย่างแคตตาล็อก
WI – 05
หรือแบบรูปและรายละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
4. ถ้าจาเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กาหนดจานวนตัวอย่างให้
พอแก่การตรวจทดลอง และเหลือไว้สาหรับการทาสัญญาด้วย
ส่งของ / ใบส่งมอบงาน
ทั้งนี้ให้ มีข้ อ ก าหนดไว้ด้วยว่า ทางราชการไม่รับ ผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างนั้น
5. สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับการให้แบบรูปรายการละเอีย ด ห้าม
ไม่ถูกต้อง
ขายให้อย่างเดียว
ตรวจรับวัสดุ
6. ข้อกาหนดให้ผู้เข้าเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคา
/
ต่อหน่วยหรือต่อรายการ (ถ้าทาได้) พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์
WI – 06
งานจ้าง
โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือ
ถูกต้อง
ต่ อ รายการ ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารราคาให้
พิจารณาราคารวม
ลงหัวหมายเลขจัดหมวดเงิน / ลงทะเบียน
7.
แบบใบเสนอราคา โดยกาหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้
วัสดุ / ให้รหัสครุภัณฑ์ / ลงทะเบียนคุม
ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกากับ ถ้า
ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
ตั้งเบิกไปยังแผนกบัญชี / การเงิน
***
ในการสอบราคาจ้
า งก่อ สร้า ง ให้ ก าหนดแบบบั ญ ชีรายการ
WI – 07
ก่ อ สร้ า งตามความเหมาะสมของลั ก ษณะและประเภทของงาน
เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย ***
จบ
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งานคลัง (แผนกพัสดุ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง (โดยวิธีประกวดราคา) ราคาเกิน 2,000,000 บาท ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

เริ่ ม

WI-01

รายการเสนอต่อหัวหน้ าส่วนราชการเพื่อลง
จัดทาเอกสารประกาศ/ออกประกาศ
รับ

WI-02

ผู้จดั ซื ้อ/จัดจ้ าง รับของ
คณะกรรมการรับซอง/เปิ ด

WI-03

คณะกรรมการพิจารณาผล

WI-04

ทาสัญญาจัดซื ้อ/จัดจ้ าง

WI-05

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง

ส่งของ/ใบส่งมอบงาน

คณะกรรมการ
เปิดรับซอง
/เจ้าหน้าที่จดั ซื้อ

ไม่ถูกต้อง
ตรวจรับวัสดุ
/งานจ้ าง
WI-06

ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ลงหัวหมายเลขจัดหมวดเงิน
ลงทะเบียนวัสดุ/ให้ รหัสครุภณ
ั ฑ์
/ลงทะเบียนคุม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตังเบิ
้ กไปยังแผนกบัญชี/การเงิน

WI-01
1. เหตุผลและความจาเป็ นที่ต้องซื ้อ / จ้ าง
2. รายละเอียดของวัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ต้องการซื ้อหรื อจ้ าง
3. ราคาประเมินของทางราชการในท้ องที่นนั ้
4. ราคาซื ้อขายของที่ดนิ หรื อสิง่ ก่อสร้ างใกล้ เคียงบริ เวณที่จะซื ้อครัง้ หลังสุด
ประมาณ 3 รายการ
5. วงเงินจะซื ้อ / จ้ าง โดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้
หรื อเงินช่วยเหลือ ที่จะซื ้อในครัง้ นันทั
้ งหมด
้
ถ้ าไม่มีวงเงินดังกล่าว ให้ ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซื ้อ / จ้ างในครัง้ นัน้
6. วิธีที่จะซื ้อ / จ้ าง และเหตุผลที่ต้องซื ้อโดยวิธีนนั ้
7. ข้ อเสนอการขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการซื ้อ / จ้ าง
การออกประกาศสอบราคา
WI-02
1.จัดทาเอกสารตามตัวอย่าง
1.1 รายการพัสดุที่ต้องการซื ้อหรื องานที่เกี่ยวข้ อง
1.2 คุณสมบัตขิ องผู้ประกวดราคา
1.3 กาหนดวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา
1.4 สถานที่ และระยะเวลาในการขอรับ หรื อขอซื ้อเอกสารการประกวดราคา
และราคาของเอกสาร
1.5 แหล่งเงินกู้ และประเทศผู้มีสทิ ธิเข้ าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคา
นานาชาติ
2..วิธีประกาศ
2.1 ปิ ดประกาศประกวดราคาในตู้ปิดประกาศที่มีกญ
ุ แจปิ ดตลอดเวลาโดย
เปิ ดเผย ณ
ที่ทาการของส่วนราชการนัน้ ต้ องจัดทาหลักฐานการเปิ ดประกาศและการปลด
ประกาศออก เป็ นหนังสือมีพยานบุคคลรับรองทังนั
้ น้ ผู้ปิดประกาศ ผู้ปลด
ประกาศ
และพยาน จะต้ องมิใช่บคุ คลเดียวกัน
2.2 ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรื อประกาศในหนังสือพิมพ์
2.3 ส่งให้ กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
2.4 ส่งไปที่ศนู ย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ สง่ เอกสารปรดกวด
ราคา
ไปพร้ อมกันด้ วย
2.5 ส่งให้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรื อสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาค แล้ วแต่กรณี โดยให้ สง่ เอกสารประกวดราคาไปพร้ อมกันด้ วย

WI-07

เริ่ ม
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งานคลัง (แผนกพัสดุ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง (โดยวิธีพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

คณะ / สานัก / สาขา /
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
หัวหน้าแผนกพัสดุ

ส่ง / รับเรื่อง

WI-01
WI-02

จัดทารายงานการขอซื้อ / จ้าง
ไม่ถูกต้อง
พิจารณา
ถูกต้อง

รองอธิการบดี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ไม่ถูกต้อง

พิจารณา
อนุมัติ

WI-03

ถูกต้อง

ติดต่อตกลงราคา

WI-04

ถูกต้อง
หัวหน้าแผนกพัสดุ
พิจารณา

ถูกต้อง

รองอธิการบดี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ผู้ขาย / ผู้จัดจ้าง
กรรมการตรวจรับวัสดุ /
การจ้าง / เจ้าหน้าที่
จัดซื้อ

ไม่ถูกต้อง

พิจารณา
อนุมัติ

ไม่ถูกต้อง

WI-05

ดาเนินการ

WI-06

ส่งของ / ใบส่งมอบงาน
ไม่ถูกต้อง
ตรวจรับวัสดุ /
งาน

WI-07

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตั้งเบิกไปยัง / แผนกบัญชี / การเงิน
ลงหัวหมายเลขจัดหมวดเงิน / ลงทะเบียนวัสดุ /
ให้รหัสครุภัณฑ์ / ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน

จบ

WI-08

WI-01
1. รับเรื่อง
2. ตรวจสอบ
WI-02
1. จัดทารายงานการขอซื้อ / จ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษตาม
ระเบียบ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
WI-03
1. อนุมัติลงนามในหนังสือถึงผู้รับซื้อ / จ้าง
2. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
WI-04
1. ผู้ขาย / ผู้รับซื้อ / จ้าง
1.1 ส่วนราชการ
1.2 รัฐวิสาหกิจ1.2 รัฐวิสาหกิจ
2. หน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่นเงื่อนไขการจ้างต้องได้รับ
สิทธิพิเศษ
2.1 เป็นผู้ทา / ผลิตเอง นายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
2.2 มีกฎหมาย / มติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ซื้อ / จ้าง
(รวมหน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ)
WI-05
1. ลงนามในหนังสือข้อตกลงซื้อ / จ้าง
2. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
WI-06
1. ส่งหนังสือตกลงจ้างให้ผู้รับซื้อ / จ้าง
2. ส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
WI-07
1. กรณีรับวัสดุ - ครุภัณฑ์ / จ้างซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ พัสดุต้อง
ตรวจสอบ
รายการให้ละเอียด โดยต้องให้ทุกรายการ , ทุกตัวอักษร ,
ตัวเลขราคา
จานวน , ต้องตรงกับใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
2. เมื่อถูกต้องตรงแล้วก็นาใบส่งของ / ใบส่งมอบสินค้า
ทาการปั้มเอกสารให้คณะกรรมการตรวจรับของ
3. ครุภัณฑ์ต้องพิมพ์ใบตรวจรับครุภัณฑ์ให้กรรมการลงนามใน
ใบส่งสินค้า
และใบตรวจรับด้วย
4. การจ้าง ต้องพิมพ์ใบตรวจการจ้างให้กรรมการลงนามและ
ตรวจรับด้วย
WI-08
เอกสารที่ต้องนาไปตั้งเบิกที่การเงินและบัญชี
1. ใบลงนามจัดซื้อ / จัดจ้าง
2. ใบขอซื้อวัสดุ
3. ใบเสนอราคา
4. ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
5. ใบส่งของ
6. ใบตรวจครุภัณฑ์
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นตอนการทางาน (FLOWCHART)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา (โควต้า) ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart

เริ่ม
- จัดส่งโปร์ชัวร์กาหนดการ รับสมัคร
โควตาให้โรงเรียนต่าง ๆ และ
ประกาศ ทาง www.cpc.ac.th

เจ้ าหน้ าที่แผนก
ทะเบียน

จัดส่ง / แจ้งกาหนดการรับ
สมัครโควตา

เจ้ าหน้ าที่แผนก
ทะเบียน / หัวหน้ าสาขา

รวบรวม / รับใบสมัครโควตา

หัวหน้ าสาขา

หัวหน้ าสาขา /
เจ้ าหน้ าที่แผนก
ทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่แผนก
ทะเบียน

พิจารณา

ไม่ผา่ น

- รวบรวมใบสมัคร และนาส่งทางสาขา

- พิจารณาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทีผ่ ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผ่าน
ส่ง / รวบรวมผลการพิจารณา

ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการ
คัดเลือก

- ทางสาขาส่งผลการพิจารณามาที่
แผนกทะเบียนเพื่อดาเนินการต่อไป
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง
www.cpc.ac.th

จบ

34 | P a g e

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

เจ้ าหน้ าที่แผนกทะเบียน

- จาหน่ายใบสมัครที่แผนก

เจ้ าหน้ าที่แผนกทะเบียน

จาหน่ายใบสมัคร

นักศึกษา

ยื่นเอกสารการสมัคร

ทะเบียน ชุดละ 100 บาท

ไม่ถูกต้อง

เจ้ าหน้ าที่แผนกทะเบียน

- ประกาศรับสมัครทาง
www.cpc.ac.th

ประกาศรับสมัครสอบตรง

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

เจ้ าหน้ าที่แผนกการเงิน

ชาระเงินค่าสมัคร

นักศึกษา

ลงชื่อ

เจ้ าหน้ าที่แผนกทะเบียน

ออกบัตรประจาตัวสอบ

ส่งเอกสาร
คืนนักศึกษา

- ยื่นเอกสารการสมัคร
โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบหลักฐานที่
แนบมา หากไม่ถูกต้อง
ดาเนินการส่งคืน
เพื่อให้นักศึกษาแก้ไข
- ชาระเงินค่าสมัครที่แผนกการเงิน

จานวน 200 บาท
- นักศึกษาลงชื่อในแฟ้มเซ็นชื่อ

- เจ้าหน้าที่ออกบัตรประจาตัวสอบ
- เจ้าหน้าทีส่ ่งบัตรประจาตัวสอบให้

เจ้ าหน้ าที่แผนกทะเบียน

ส่งบัตรสอบ

นักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบ
สมัคร

เจ้ าหน้ าที่แผนกทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบ
คัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบ
คัดเลือกทาง www.cpc.ac.th

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart

เริ่ม

นักศึกษา

คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน /
คณะกรรมการ

นักศึกษาตรวจรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
คัดเลือก

- นักศึกษาเข้ าสอบตามวันและ
เวลาทีก่ าหนดไว้

ดาเนินการสอบ

ตรวจผลสอบ

- นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
สอบ ผ่าน www.cpc.ac.th

ไม่ผ่าน

- คณะกรรมการตรวจผลสอบ
ข้อเขียนและดาเนินการประมวลผล
คะแนน

ผ่าน
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์ทาง www.cpc.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

ไม่ผ่าน

ผ่าน

- คณะกรรมการดาเนินการสอบ
สัมภาษณ์ และพิจารณาผลการสอบ
สัมภาษณ์เป็น

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสัมภาษณ์

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ทาง www.cpc.ac.th

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

รับมอบตัวนักศึกษาใหม่

- ดาเนินการรับมอบตัวนักศึกษา
ใหม่ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการมอบตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

นักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา

รับใบชาระเงินค่าลงทะเบียน

- ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ด

รายชื่อ
- นักศึกษาลงชื่อเพื่อรับใบชาระ

เงินค่าลงทะเบียน
- นักศึกษากรอกข้อมูลประวัตลิ งระบบ

นักศึกษา

กรอกข้อมูลประวัติ

นักศึกษา

ส่งเอกสารการมอบตัว

คณะกรรมการ
ตรวจหลักฐาน

ไม่ถูกต้อง
ตรวจวุฒิการศึกษา

ทะเบียนเพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูล

ยื่นเอกสาร
ภายหลัง

ถูกต้อง
นักศึกษา

คณะกรรมการ
ตรวจหลักฐาน

ส่งเอกสารการมอบตัว
ไม่ถูกต้อง
ตรวจเอกสารมอบตัว
ถูกต้อง

นักศึกษา

ลงชื่อ

ยื่นเอกสาร
ภายหลัง

- เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว
ให้นักศึกษาดาเนินการ
ตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา หากไม่
ถูกต้องให้นักศึกษายื่น
เอกสารภายหลัง
- หลังจากตรวจสอบ
วุฒิการศึกษาแล้ว ให้
นักศึกษายื่นเอกสาร
มอบตัว หากไม่ครบ
ตามที่กาหนด ให้
นักศึกษายื่นเอกสาร
ภายหลัง
- นักศึกษาลงชื่อเมื่อส่งเอกสาร

การมอบตัวแล้ว
นักศึกษา

ชาระเงินค่าลงทะเบียน

- ชาระเงินค่าลงทะเบียนที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขอทาบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

นักศึกษา

ยื่นใบคาร้อง

- นักศึกษายื่นคาร้องที่แผนก
ทะเบียน

ตรวจสอบ

- ตรวจสอบใบคาร้อง
ห า ก ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ส่ ง
เอกสารคืนเพื่อแก้ไข

ไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ส่งเอกสาร
คืนนักศึกษา

ถูกต้อง
- นักศึกษานาคาร้องไปชาระเงิน
ที่แผนกการเงิน

นักศึกษา/แผนกการเงิน

ชาระเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ดาเนินการทาบัตรนักศึกษา

- ดาเนินการทาบัตรนักศึกษา

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

รับบัตรนักศึกษา

- นักศึกษารับบัตรนักศึกษา

นักศึกษา

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

เริ่ม
- นักศึกษาลงทะเบียนผ่านทาง
www.cpc.ac.th

นักศึกษา

ลงทะเบียนผ่าน www.cpc.ac.th

นักศึกษา

ยืนยันการลงทะเบียน

นักศึกษา

พิมพ์ใบชาระเงินค่าลงทะเบียน

- พิมพ์ใบชาระเงินค่าลงทะเบียน
ในช่วงเวลาที่กาหนด

นักศึกษา

ชาระเงินผ่านธนาคาร

- นาใบชาระเงินค่าลงทะเบียนไป
ชาระเงินผ่านทางธนาคารไทย
พาณิชย์ทุกสาขา ในเวลาที่กาหนด

เจ้าหน้าที่ธนาคาร

ธนาคารแจ้งยอดหักบัญชี

- ธนาคารแจ้งยอดการชาระเงิน
ให้กับแผนกการเงิน

นักศึกษา /
เจ้าหน้าที่การเงิน

รับใบเสร็จรับเงิน

- รับใบเสร็จการชาระเงินกับทาง
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

- ยื่นยันการลงทะเบียน เมื่อ

รายวิชาที่เลือกไว้ถูกต้องแล้ว

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

นักศึกษา

ยื่นใบคาร้องพร้อมเอกสารแนบ
ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ถูกต้อง
ลงทะเบียนเพิม่ รายวิชา

นักศึกษา

- นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแนบใบ
แสดงผลการเรียนมาด้วย
ส่งเอกสาร
คืนนักศึกษา

- ตรวจสอบความถูกต้องของการ
กรอกข้อมูลและเอกสารแนบ หาก
ไม่ถูกต้อง ส่งคืนเพื่อแก้ไข
- เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพิ่มใน
ระบบทะเบียน

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ลงชื่อในแฟ้ม

- ลงชื่อในแฟ้มเพิ่มรายวิชา เพื่อเก็บ
ไว้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบใน
ภายหลัง

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

จัดเก็บเอกสาร

- จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มพร้อมใส่
เลขที่เอกสารก่อนการจัดเก็บ

นักศึกษา

ชาระเงิน

- ชาระเงินค่าเพิ่มรายวิชา ที่
แผนกการเงิน

จบ

40 | P a g e

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขอรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart
เริ่ ม

นักศึกษา

- นักศึกษายื่นคาร้องพร้อม
กรอกข้อมูลให้ครบ

ยื่นใบคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

ส่งเอกสาร
คืนนักศึกษา

- เพื่อดูความถูกต้องของเอกสาร หาก
กรอกข้ อ มู ล ไม่ ครบ ให้ ส่ งคื น เพื่ อไป
แก้ไข

ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ตรวจสอบรหัสผ่านของนักศึกษา

ส่งคืนใบคาร้อง

- ตรวจสอบรหัสผ่านของ
นักศึกษาทางระบบทะเบียน
- ส่งคืนใบคาร้องส่วนที่เป็นของ
นักศึกษาเพื่อแจ้งรหัสผ่านที่ถูกต้อง

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา (สาหรับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู)่ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

นักศึกษา

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

นักศึกษา / แผนกการเงิน

- นักศึกษายื่นคาร้องเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการกรอกข้อมูล

ยื่นใบคาร้องพร้อมเอกสารแนบ
ช่องทางที่ 1
ขอเอกสาร
ด้วยตัวเองที่
มหาวิทยาลัย

ช่องทางที่ 2 ขอ
เอกสารทางระบบ
ออนไลน์

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ

ส่งเอกสาร
คืนนักศึกษา

- เพื่อดูความถูกต้องของเอกสาร หาก
กรอกข้อมูลไม่ครบ ให้ส่งคืนเพื่อไปแก้ไข
-ตรวจสอบเอกสารที่ขอผ่านทางระบบ
ออนไลน์

ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ชาระเงิน

- ชาระเงินที่แผนกการเงิน

หัวหน้าแผนกทะเบียน /
รองอธิการบดีฯ

ออกใบแสดงผลการเรียน

- ออกใบรับรองตามเอกสารที่
นักศึกษาขอ

นักศึกษา

ลงนาม

- ลงนามโดยหัวหน้าแผนก
ทะเบียน และรองอธิการบดีฯ

ลงชื่อรับเอกสาร

- นักศึกษาลงชื่อเพื่อรับเอกสาร

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา (สาหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว) ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart

เริ่ม
นักศึกษา

ยื่นใบคาร้องพร้อมเอกสารแนบ
ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

- นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแนบ
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

ตรวจสอบ

ส่งเอกสาร
คืนนักศึกษา

- เพื่ อ ดู ค วามถู ก ต้ อ งของเอกสาร
ก่อนชาระเงิน หากไม่ถูกต้อง ส่งคืน
เพื่อแก้ไข

ถูกต้อง
นักศึกษา / แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน
หัวหน้าแผนกทะเบียน /
รองอธิการบดีฯ

ชาระเงิน

ออกใบรับรอง

ลงนาม

- ชาระเงินที่แผนกการเงิน
- ออกใบรับรองตามเอกสารที่
นักศึกษาขอ
- ลงนามโดยหัวหน้าแผนกทะเบียน
และรองอธิการบดีฯ
- นักศึกษาลงชื่อเพื่อรับเอกสาร

นักศึกษา

ลงชื่อรับเอกสาร

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

นักศึกษา

- นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแนบสาเนา
ใบเปลี่ ย นที่ อ ยู่ , ใบเปลี่ ย นชื่ อ –
นามสกุล , ใบเปลี่ยนคานาหน้านาม

ยื่นใบคาร้องพร้อมเอกสารแนบ
ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

ส่งเอกสาร
คืนนักศึกษา

- เพื่อดูความถูกต้องของเอกสารก่อน
น าเสนอ หากไม่ ถู ก ต้ อ งส่ ง คื น เพื่ อ
แก้ไข

ถูกต้อง
หัวหน้าแผนกทะเบียน

ลงนามรับรอง

- เพื่อนาเสนอหัวหน้าแผนก
ทะเบียน

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

จัดเก็บเอกสาร

- จัดเก็บเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขอรักษาสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

- นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมแนบใบ
แสดงผลการเรียนมาด้วย
นักศึกษา

ยื่นใบคาร้องพร้อมเอกสารแนบ
ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

ถูกต้อง
หัวหน้าแผนกทะเบียน

ส่งเอกสาร
คืนนักศึกษา

- เพื่ อ ดู ค วามถู ก ต้ อ งของเอกสารก่ อ น
นาเสนอ หากไม่ถูกต้อง ส่งคืนเพื่อแก้ไข

- เพื่อนาเสนอคณบดี / รองอธิการฯ

ลงนาม
- เพื่อลงนามในใบคาร้อง

คณบดี / รองอธิการฯ

เสนอ / ลงนาม

นักศึกษา

ชาระเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

จัดเก็บเอกสาร

- ชาระเงินที่แผนกการเงิน
- จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มไว้
เป็นหลักฐาน

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการวัดและประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

เริ่ม
อาจารย์ผู้สอน /
หัวหน้าสาขาสาขา

ส่ง/รับใบแจ้งผลการเรียน

หัวหน้าสาขา/คณบดี

ส่ง/ลงนามใบแจ้งผลการเรียน

สานักงานคณะ/
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

รวบรวม/รับใบแจ้งผลการเรียน
ที่ลงนาม
ชาระเงินที่แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ประมวลผลการเรียนเข้าระบบ
ส่งคืนใบคาร้องให้ทะเบียน

นักศึกษา

นักศึกษาเข้าระบบตรวจสอบ
ผลการเรียน
จาก www.cpc.ac.th
ใบคาร้อง

- หัวหน้าสาขารวบรวมใบแจ้งผล
การเรียนที่อาจารย์ผู้สอนรวบรวม
ส่งเพื่อให้ทางหัวหน้าสาขาลงนาม
- หัวหน้าสาขาลงนามและรวบรวมส่ง
ทางคณะฯ เพื่อให้ให้คณบดีลงนาม
- ทางคณะฯ รวบรวมใบแสดงผล
การเรี ย นที่ ล งนามแล้ ว น าส่ ง ที่
แผนกทะเบียน
- แผนกทะเบียนส่งผลการเรียนเข้า
ระบบ
- ตรวจสอบผลการเรียนทางระบบ
ลงทะเบียน

จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกทะเบียนและวัดผล) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการขอแจ้งสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

- ประกาศแจ้งกาหนดการต่าง ๆ ให้
นักศึกษาทราบทาง www.cpc.ac.th

ประกาศกาหนดการแจ้งขอสาเร็จ
การศึกษา
นักศึกษา

- นักศึกษาDownload แบบฟอร์มขอ
สาเร็จการศึกษา และกรอกข้อมูลพร้อม
เตรียมเอกสารแนบ

Download แบบฟอร์มขอสาเร็จ
การศึกษาที่ www.cpc.ac.th
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขา /
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นักศึกษา

ขอใบแสดงผลการเรียน (ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ)

- นักศึกษาขอใบแสดงผลการเรียน
เพื่อนามาแนบกับแบบฟอร์ม

ลงนาม

- แบบฟอร์มขอสาเร็จการศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่
ถูกต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข

ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

เจ้ าหน้ าที่แผนกทะเบียน
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

บันทึกข้อมูลลงระบบ
ชาระเงินที่แผนกการเงิน
ส่งคืนใบคาร้องให้ทะเบียน
ลงนามเพื่อยืนยันการส่งใบคาร้อง
จัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
ประกาศรายชือ่ ผู้แจ้งขอสาเร็จการศึกษา
จบ

ส่งเอกสาร
คืน
นักศึกษา
เพื่อแก้ไข

- บันทึกข้อมูลการขอแจ้งสาเร็จ
การศึกษาลงระบบ
- ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
พร้อมค่าปัจฉิมนิเทศ
- ตรวจสอบหลักฐานการชาระเงิน
ของนักศึกษา
- ลงนามในใบรายชื่อที่แยกไว้ตาม
ห้องเรียน
- เก็บเอกสารลงแฟ้มที่แยกตาม
ห้องเรียน
- ประกาศรายชื่อผู้แจ้งขอสาเร็จ
การศึกษาทาง www.cpc.ac.th
เก็บเอกสารลงแฟ้มที่แยกตาม
ห้องเรียน
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกเอกสารการพิมพ์) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการจัดทาข้อสอบ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

รับใบส่งข้อสอบ
พร้อมข้อสอบ

จนท.แผนกเอกสารฯ

ข้อสอบที่ยังไม่ได้พิมพ์

WI 01

WI 01 : จนท.แผนกเอกสารฯ
รับใบส่งข้อสอบที่มีลายเซ็นต์
หัวหน้าสาขา และรองคณะบดี
พร้อมข้อสอบ จนท. จะตรวจสอบ
และนาข้อสอบไปอัดสาเนา

ข้อสอบที่พิมพ์แล้ว
WI 02

พิมพ์ข้อสอบ

WI 02 : จนท.แผนกเอกสารฯ
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะด าเนิ น การพิ ม พ์
ข้อสอบ

จนท.แผนกเอกสารฯ
ไม่ถูกต้อง
พิจารณาผล
การตรวจสอบ
ตรวจ

WI 03

ถูกต้อง

อาจารย์
อัดสาเนา - เรียงเย็บ
ข้อสอบ

WI 04

จัดเก็บข้อสอบ

จนท.แผนกเอกสารฯ

WI 05
จบ

จนท.แผนกเอกสารฯ

WI 03 : อาจารย์
อาจารย์ ด าเนิ น การตรวจสอบ
ข้อสอบ
- ข้อสอบที่ต้องแก้ไข จนท.จะ
ดาเนินการ พิมพ์แก้ไขให้ใหม่
- ข้อสอบที่ไม่ต้องแก้ไข จะผ่าน
ไป
ขั้นตอนต่อไป
WI 04 : จนท.แผนกเอกสารฯ
จนท. จะด าเนิ น การอั ด ส าเนา
ข้อสอบ
และเรียง - เย็บข้อสอบ
(จ านวนข้ อ สอบ 10 หน้ า 100
ชุด)
WI 05 : จนท.แผนกเอกสารฯ
เก็บข้อสอบที่อัดสาเนาแล้ว เข้าตู้
รออาจารย์มาบรรจุข้อสอบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกเอกสารการพิมพ์) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการอัดสาเนาทั่วไป ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

จนท.แผนกเอกสารฯ

รับเอกสาร

พิจารณาจัดทา

WI 01

WI 02

จนท.แผนกเอกสารฯ
อัดสาเนาเอกสารและ
ตรวจเช็คเอกสาร

WI 03

จนท.แผนกเอกสารฯ
รับงาน
อาจารย์ / จนท.
จบ

WI 01: จนท.แผนกเอกสารฯ
จนท. ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร
WI 02 : จนท.แผนกเอกสารฯ
- งานที่มียอดสั่งต่ากว่า 50 ชุด จนท.จะ
ดาเนินการถ่ายเอกสาร
- งานที่มียอดสั่งสูงกว่า 50 ชุด จนท.จะ
ดาเนินการอัดสาเนา
WI 03 : จนท.แผนกเอกสารฯ
จนท.ดาเนินการอัดสาเนาและถ่าย
เอกสาร
- งานถ่ายเอกสาร (10 หน้า 100 ชุด)
- งานอัดสาเนา (10 หน้า 100 ชุด)
- งานเอกสารประกอบการสอน
(100 หน้า 100 ชุด)

WI 04
WI 04: อาจารย์ / จนท.
อาจารย์ / จนท. สามารถรับงานได้
หลังจากส่งงานมาแล้ว เกิน 2 วัน
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกส่งเสริมและบริการทางวิชาการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนงานการรับหนังสือ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

รับหนังสือราชการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

พิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

คัดแยกทาสาเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

จัดเก็บเอกสาร

ลงรับในสมุดและใส่แฟ้มเสนอเซ็น

รอคาสั่งในหนังสือ

ทาสาเนาและแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

จัดทาสาเนาเก็บใส่แฟ้ม

รับหนังสือราชการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

50 | P a g e

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกส่งเสริมและบริการทางวิชาการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนงานการส่งหนังสือ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

รองอธิการบดี

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

จัดทาหนังสือส่งภายใน / ภายนอก
คาสั่ง / ประกาศ

ตรวจสอบ

พิจารณาลงนาม

ลงทะเบียนและจัดส่งสาเนา
เอกสาร

1. ลงรับในสมุดและใส่แฟ้ม
เสนอเซ็น

2. ตรวจสอบความถูกต้อง

3. อนุมัติการปฏิบัติงาน
4. ลงทะเบี ย นในสมุ ด และท า
ส าเนาแจกจ่ า ยหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
5. จัดทาสาเนาเก็บใส่แฟ้ม

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

จัดเก็บสาเนาหนังสือส่ง

ทาหนังสือส่งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ และประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในแผนกต่างๆ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกส่งเสริมและบริการทางวิชาการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการจัดทาตารางสอบ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ มต้ น

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ
เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ประธานจัดตารางสอบ
คณะกรรมการจัดตารางสอบ

1. รวบรวมข้ อ มู ล จากหั ว หน้า
สาขาวิชาแต่ละสาขา

รวบรวมข้อมูล
จัดทาตารางสอบ

2. ขอรายชื่อจากคณะสองคณะ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาตารางสอบ

พิจารณา

3. เ พื่ อ อ นุ มั ติ บุ ค ล า ก ร
ปฏิบัติงาน
ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสม

4. ทาหนังสือเชิญประชุม
5. รวมรวมจากคณะกรรมการ
จัดทาตารางสอบ

ประชุมคณะกรรมการจัดทา
ตารางสอบ

6. ตรวจสอบความถูกต้อง
7. บั นทึ ก ต า รา งสอบเข้ า สู่
ระบบ

รวบรวมตารางสอบจาก
คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดตารางสอบ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบ

ไม่ถกู ต้ อง

คณะกรรมการจัดตารางสอบ

9. ท า ส า เ น า เ พื่ อ แ จ กจ่ า ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดพิมพ์ในระบบวิชั่นเน็ต

คณะกรรมการจัดตารางสอบ
ตรวจสอบ

ไม่ถกู ต้ อง

คณะกรรมการจัดตารางสอบ
จัดทาสาเนาเอกสารและแจกจ่ายทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จบ
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งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แผนกส่งเสริมและบริการทางวิชาการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการจัดทาใบเบิกค่าธุรการภาคสมทบ จักรพงษภูวนารถและอีเทค ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

1. แ ต่ ล ะ แ ผ น ก ส่ ง ร า ย ชื่ อ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การให้ ร อง
อธิการบดี

รวบรวมข้อมูล
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานธุรการ

2. จัดพิมพ์ใบเบิกค่าธุรการ
เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ
เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

จัดทาใบเบิกค่าธุรการ

3. พิมพ์รายชื่อผู้ปฏิบตั ิงานธุรการ
แต่ละแผนก

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการ

4. ตรวจสอบความถูกต้อง
5. เพื่ออนุมัติบุคลากรปฏิบตั ิงาน

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

เสนอรองอธิการพิจารณาลงนาม

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

เดินคาสั่ง / ใบเบิกค่าธุรการ

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

รวบรวมใบเบิกค่าธุรการ

เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

ทาบันทึกข้อความสรุปการ
เบิกจ่ายค่าธุรการ

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมและ
บริการทางวิชาการ

ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

6. ให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการเซ็นคาสั่ง
/ ใบเบิกค่าธุรการ
7. รวบรวมใบเบิกทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงาน
เซ็นแล้ว
8. จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอ
หัวหน้าแผนก
9. ตรวจสอบความถูกต้อง
10. แผนกบัญชีดาเนินการต่อ

ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

ลงทะเบียนและจัดส่งใบเบิกให้แผนกบัญชี
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการทางาน (FLOWCHART)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกห้องสมุด) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่มต้น

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

1. สารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
โดยส ารวจความจากทั้ งสองคณะ , พาอาจารย์ ไ ป
เลือกซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือ แล้วสรุปความต้องกาน
ในแบบสารวจ

สารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ตรวจเช็ค
ทรัพยากร
สารสนเทศ

แผนกพัสดุ

ไม่ใช่

3. ดาเนินการจัดซื้อโดยการจัดทาใบขออนุมัติจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศแล้วจัดส่งไปยังแผนกพัสดุ
ใช่

4. ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพยากรสารสนเทศ
ตามใบขอซื้อและลงทะเบียนสารสนเทศกับฐานข้อมูล
ห้องสมุด

งาน
พัสดุ

5. นาทรัพยากรสารสนเทศมาวิเคราะห์เลขหมู่ แ ล้ ว
จั ด ท าขั้ น ตอน ติ ด สั น ติ ด บาร์ โ ค้ด ประทั บ ตราตาม
ขั้นตอนและห่อปกพลาสติก

ดาเนินการจัดซื้อ

บรรณารักษ์

ไม่อนุมัติ
รับทรัพยากร
สารสนเทศ

6. จัดขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ
8. แจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ดาเนิน การ
จัดซื้อ

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์

2. ตรวจเช็ ค ทรั พ ยากรสารสนเทศจากแบบส ารวจ
ความต้ อ งการกั บ ฐานข้ อ มู ล ห้ อ งสมุ ด , จั ด ท าสรุ ป
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
อนุมัติ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

วิเคราะห์และให้เลขหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ
จัดขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ
จบ
พ

54 | P a g e

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกห้องสมุด) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart งานบริการยืม – คืน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่มต้น

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

1.รับบัตรนักศึกษา
1.1 นาบัตรนักศึกษาสแกน บาร์โค้ด

รับบัตรนักศึกษา
เพื่อสแกนบาร์โค้ด

ดาเนินการ
ให้ยืม – คืน

คืน
ตาม
กาหนด

ตรวจ
รายการค้างส่ง

3.ตรวจสอบการคืน
3.1 รับคืนทรัพยากรจากผู้ใช้บริการ
3.1.1 กรณี คื น ทรั พ ยากรตามก าหนด แจ้ ง ให้
ผู้ใช้บริการทราบว่าเรียบร้อย
3.1.2 กรณีไม่คืนทรัพยากรตามกาหนด คิดค่าปรับ

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด /
นักศึกษา

ติดตามหนังสือ
ที่ไม่ส่งคืน
ตามกาหนด

2. ดาเนินการให้ยืม – คืน
2.1 รับทรัพยากรจากผู้ใช้บริการ
2.2 สแกนบัตรและบาร์โค้ด ของทรัพยากร
2.3 กาหนดวันยืม– คืน ให้ผู้ใช้บริการ

ไม่คืน
ตาม
กาหนด

4. ติดตามหนังสือที่ไม่ส่งคืนตามกาหนด
4.1 ระบุรายชื่อหนังสือไม่คืนตามกาหนด

คานวณค่าปรับ

จบ

5. คานวณค่าปรับ
5.1 คานวณค่าปรับ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกห้องสมุด) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart งานบริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่มต้น

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

บรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ผู้ใช้บริการสอบถามข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ

สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลห้องสมุด

พบรายการ
หนังสือ

บรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

บรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

1. ผู้ใช้บริการสอบถามข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ

แจ้งผู้ใช้บริการ
ว่าข้อมูลอยู่บริเวณไหน

ผู้ใช้บริการค้นทรัพยากร
สารสนเทศจากชั้นหนังสือ

ไม่พบรายการ
หนังสือ
แนะนา
ฐานข้อมูล
ออนไลน์ /
แหล่งข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลห้องสมุด
2.1 ในกรณีที่พบรายการหนังสือ
แจ้งผู้ใช้บริการว่าเจอข้อมูล
อยู่บริเวณไหน
2.2 ในกรณีที่ไม่พบรายการ
หนังสือแนะนาฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง /
ห้องสมุดอื่นที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้อง
3. ผู้ใช้บริการค้นทรัพยากร
สารสนเทศจากชั้นหนังสือ

จบ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกห้องสมุด) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart งานให้บริการบทความวารสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่มต้น

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ
บทความวารสารจากผู้ใช้บริการ

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ค้นหาบทความ
วารสารจาก
ฐานข้อมูล

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ส่งบทความวารสาร
ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ได้รับข้อมูล

บรรณารักษ์ /
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

1.รับแบบฟอร์มขอใช้บริการบทความ
ว า ร ส า ร จ า ก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกบทความ
วารสารได้ที่ www.cpc.ac.th

บันทึกผล
การส่งบทความวารสาร
จบ

2. ค้ น ห า บ ท ค ว า ม ว า ร ส า ร จ า ก
ฐานข้อมูล

ไม่ได้รับข้อมูล

ส่งบทความ
วารสารทาง
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ /
จัดเก็บข้อมูล
โดยใช้สื่อบันทึก
ข้อมูลให้กับ
ผู้ใช้บริการ

3. ส่งบทความวารสารให้กับผู้ใช้บริการ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.1 ในกรณีที่ได้รับบทความวารสาร
บั น ทึ ก ผลการส่ งบทความวารสารบน
แบบฟอร์ ม ขอใช้ บ ริ ก ารบทความ
วารสาร
3.2 ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ บทความ
วารสาร บรรณารั ก ษ์ / เจ้ า หน้ า ที่
ห้ อ งสมุ ด ส่ ง บทความวารสารไปยั ง
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อี ก ครั้ ง หรื อ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ สื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ให้กับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้อง
ทาสื่อบันทึกข้อมูลมาเอง แล้วบันทึกผล
การส่งบทความวารสาร

57 | P a g e

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกระบบสารสนเทศ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอน ยืม-คืน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่มต้น
WI01

กรอกข้อมูลใบขอยืมใช้อปุ กรณ์
แบบฟอร์ม (IT – 03)

อาจารย์/ เจ้าหน้าที่
/ นักศึกษา

WI01 -กรอกข้อมูลใบขอยืมใช้อุปกรณ์
เจ้ า หน้ า ที่ เ อาใบข้ อ มู ล ให้ ผู้ ยื ม ใช้
อุปกรณ์กรอกรายละเอียดในการยืม

รับใบขอยืมใช้อุปกรณ์

WI02

ตรวจสอบใบยืม
และอุปกรณ์โสต

ได้

ไม่ได้

นาอุปกรณ์ไปใช้งาน

WI02- ตรวจสอบใบยืมและอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่รับใบยืมมาตรวจสอบพร้อม
นาอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการมาตรวจสอบ
ให้เห็นกันทั้งสองฝ่ายว่าอุปกรณ์ที่ยืม
ไปมีความพร้อมในการใช้งาน

แจ้งสาเหตุว่าทาไมไม่ได้

WI03 –ตรวจสอบระยะเวลาการคืน
เจ้าหน้าตรวจสอบระยะเวลาการยืมว่า
ถึงกาหนดการคืน ณ วันที่เท่าไรที่ระบุ
ไว้ในใบยืมทุกวัน

WI03

ตรวจสอบระยะเวลา
การคืน

ยังไม่คืน
WI04

อาจารย์/ เจ้าหน้าที่
/ นักศึกษา

ว่าง

ทาบันทึกแจ้งหมด
ระยะเวลาในการยืม

สภาพไม่ดี

คืนแล้ว

ตรวจสอบ
สภาพอุปกรณ์
WI05

ซื้อคืน , หามาคืน

สภาพดี

WI04 –ทาบันทึกแจ้งหมดระยะเวลา
การยืมเจ้าหน้าที่ทาบันทึกข้อความ
แจ้งผู้ให้บริการถึงระยะเวลาที่ท่านแจ้ง
ไว้ในใบยืม
WI05 – ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบสภาพและ
ความครบถ้ ว นของอุ ป กรณ์ เมื่ อ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารน าอุ ป กรณ์ ม าคื น โดย
ระยะเวลาแล้วแต่จานวนอุปกรณ์

จบ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกระบบสารสนเทศ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนงานซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ม

อาจารย์/ เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา

กรอกข้อมูลขอใช้บริการซ่อม ใน
แบบฟอร์ม (IT - 02)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

WI02

WI 03 – เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ว่ามีอาการเป็นอย่างไร
หากแก้ไขได้ก็ทาการแก้ไขในทันที
หรือหากแก้ไขไม่ได้ก็จะแจ้ง
บริษัทผู้ผลิต

ตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ซ่อมได้
ซ่อมไม่ได้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบประกัน
กับบริษัทผู้ผลิต

WI03

WI04

หมดประกัน
มีประกัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

ดาเนินการซ่อม/แก้ ไข
WI05

ส่งเคลม

WI 01 – ผู้ใช้บริการทาการกรอก
ข้อมูลขอใช้บริการซ่อม
WI 02 – เจ้าหน้าที่ทาการรับใบขอ
ใช้บริการ

รับใบขอใช้บริการ
ซ่อม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

WI01

ดาเนินการ
แจ้งพัสดุ

WI 04 – เจ้าหน้าที่จะติดต่อ
บริษัทผู้ผลิตว่ายังมีประกันอยู่
หรือไม่ หากมีก็จะส่งดาเนินการ
เคลมต่อไป หากหมดประกันแล้วก็
จะดาเนินการแจ้งแผนกพัสดุต่อไป
WI 05 – เจ้าหน้าที่ทาการแก้ไข
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
อาการที่เสีย

จบ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกระบบสารสนเทศ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูล (เว็บไซต์) ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

เริ่มต้น
อาจารย์/ เจ้าหน้าที่
/ นักศึกษา

กรอกใบขอใช้บริการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ในแบบฟอร์ม (IT – 01)

WI 01

WI 02 – เจ้าหน้าที่ทาการรับใบขอใช้บริการและ
ตรวจสอบ

WI 02

รับใบขอใช้บริการเว็บไซต์

WI 03 – รอการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้างาน
วิทยบริการ/หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศ

WI 03

ไม่อนุมัติ

พิจารณาการ
ขอใช้บริการ

WI 05

ดาเนินการแจ้ง
ผู้ใช้บริการ

อนุมัติ

WI 04

ดาเนินการ
จัดทา

WI 07
WI 06

ตรวจสอบ
ข้อมูล
ถูกต้อง
ให้บริการผ่านสื่อ WI 08
จบ

แก้ไข
ผิด

WI 01 – ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารท าการกรอกข้ อ มู ล ขอใช้
บริการ

WI 04 – หากข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการประชาสั ม พั น ธ์
ได้ รั บ การอนุ มั ติ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจะ
ดาเนินการจัดทาข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
WI 05 – หากข้อมูลไม่ได้รับการอนุมัติเจ้าหน้าที่
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งจะท าการแจ้ ง ผู้ ม าขอใช้ บ ริ ก ารให้
ทราบสาเหตุการพิจารณาและกลับไปดาเนินการ
WI01
WI 06 – ข้อมูลที่ดาเนินการจัดทาเรียบร้อยแล้ว
จะให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง
WI 07 –เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบและยืนยัน
ว่าไม่ถูกต้องจากผู้ขอใช้บริการแล้ว ข้อมูลจะถูก
แก้ไขและดาเนินการที่ขั้นตอน WI04
WI 08 –เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบและยืนยัน
ว่ า ถู ก ต้ อ งจากผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารแล้ ว จะท าการ
ให้บริการ WI07
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกระบบสารสนเทศ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนงานให้บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning) ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

นักศึกษา

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

WI – 01 นั ก ศึ ก ษาสามารถยื่ น บั ต ร
เพื่อขอใช้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ตามความต้องการ

ยื่นบัตรนักศึกษา

ไม่วา่ ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ว่าง
นักศึกษา

WI - 01

ระบุเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษาเข้าใช้งาน

ใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์

จบ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกระบบสารสนเทศ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนงานการให้บริการ Account WIFI-CPC ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่มต้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลนักศึกษาใหม่จากแผนก
ทะเบียน
เพิ่มข้อมูลนักศึกษาใหม่ลงไปใน
database

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา

WI 04

WI 02 - เพิ่มข้อมูลนักศึกษาใหม่ลงไปใน
database
WI 02
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ข้อมูลของ
นักศึกษา

WI 03
เด็กลงทะเบียน
รับ account
wifi-cpc

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

WI 01

WI 01 - ขอข้อมูลนักศึกษาใหม่จากแผนก
ทะเบียน

ลงไม่ได้

WI 03 - เด็กลงทะเบียน รับ account
wifi-cpc โดยเป็นลงทะบียนผ่านเว็บ
WI 04 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของ
นักศึกษา โดยจะเช็คจากบัตรประชาชน
และบัตรนักศึกษา
WI 05 - ได้ account wifi-cpc โดยรับ
ทางอีเมล หรือเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย
แล้ว

ลงได้

มอบ Account WIFI-CPC โดยรับ
ทางอีเมล หรือ เมื่อสมัครเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

WI 05

จบ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกระบบเครือข่าย) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการซ่อมบารุงเครือข่าย ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

เริ่ม
เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย

WI01

WI01 – รับเรื่องจากผู้ใช้บริการ

รับเรื่อง อินเทอร์เน็ตที่เป็นปัญหา
WI02- ตรวจสอบ IP

เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย

เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย

ได้ IP จาก
DHCP

WI02

WI05
เช็ค
Fire wall

มีปัญหา

WI03 – ตรวจสอบสวิตซ์

WI03

ไม่มีปัญหา

เช็ค
ที่สวืตซ์

มีปัญหา
WI04

เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย

WI04 – Reset switch

ดาเนินการ

ดาเนินการ
แก้ไข

Reset
swich

WI05 – Fire wall
ได้

เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย

ตรวจสอบ

ไม่ได้
เปลี่ยนสวิตซ์ใหม่

ไม่มีปัญหา

เสร็ จสมบูรณ์

จบ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกโสตทัศนศึกษา) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอน ยืม-คืน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่มต้น

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
/ นักศึกษา

WI01 -กรอกข้ อ มู ล ใบขอยื ม ใช้ อุ ป กรณ์
เจ้ า หน้า ที่ รับ ใบข้ อ มูล จากผู้ยืมใช้อุ ป กรณ์
เพื่อตรวจสอบใบยืม

กรอกข้อมูลใบขอยืมใช้อปุ กรณ์
แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
/เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

WI01

จัดเตรียมอุปกรณ๋

ไม่ได้

โสตฯ

ได้

ยืมได้

แจ้งสาเหตุ

WI02

เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อ
นาไปใช้

นาอุปกรณ์โสตฯ
ไปใช้งาน

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
/เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

การส่งคืน

คืน

WI03

ยืมไม่ได้
แจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถยืมอุปกรณ์
ได้

WI04

ไม่คืน

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
/เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

ตรวจสอบ
สภาพ

WI02- นาอุปกรณ์โสตฯ ไปใช้งาน
ต ร ว จ ส อ บ ใ บ ยื ม แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
เจ้ า หน้ า ที่ น าใบยื ม มาตรวจสอบอุ ป กรณ์
ขณะที่ผู้ใช้บริการมารับเพื่อยืนทั้งสองฝ่า ย
ว่ า อุ ป กรณ์ ที่ยืม ไปมี ค วามพร้ อ มในการใช้
งาน และครบถ้วนตามจานวน
WI03 - การส่งคืน
ไม่คืน
ส่งหนังสือแจ้งเตือน หมดระยะเวลา
การยืม

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
/ นักศึกษา

ส่งบันทึก
แจ้งเตือน

คืน
ตรวจสอบสภาพ

อุปกรณ์ใหม่

ซื้อมาคืน/หามาคืน
อุปกรณ์เดิม

WI05

WI04 - ตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์เดิม
ตรวจสภาพแล้ ว สภาพปกติ จะ
สิ้นสุดขั้นตอนการยืม-คืน

ทาบันทึกรายงาน
แจ้งฝ่ายพัสดุ

จบ

WI05 – ส่งบันทึกแจ้งแผนกพัสดุ
อุปกรณ์ใหม่
ทาบันทึกแจ้งแผนกพัสดุเพื่อ
รายงานการคืนอุปกรณ์อื่นแทนของเดิมที่
ชารุดหรือสูญหาย
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกโสตทัศนศึกษา) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนงานซ่อมบารุง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ ม

อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา

กรอกข้อมูลขอใช้บริการซ่อม ในแบบฟอร์ม
WI01

WI 01 - รับใบขอใช้บริการซ่อม
– เจ้ า หน้ า ที่ ท าการรั บ ใบขอใช้
บริการ และตรวจสอบอุปกรณ์

รับใบขอใช้บริการ
ซ่อม

เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา

WI 02 - ตรวจสอบอุปกรณ์
– เจ้าหน้าที่โสตฯ แจ้งแผนกพัสดุ
เพื่อตรวจสอบการรับประกันอยู่หรือไม่
ห า ก มี ก็ จ ะ ส่ ง แ ผ น ก พั ส ดุ เ พื่ อ
ดาเนินการเคลม

ตรวจสอบอุปกรณ์

แผนกพัสดุ
/เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา

ในระยะเวลา WI02

หมดเวลาประกัน
WI03

เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา
ดาเนินการแจ้งพัสดุ
ส่งเคลม/ซ่อม
ซ่อมได้

WI 03 – ซ่อม
ซ่อมได้
– เจ้าหน้าที่ทาการแก้ไขอุปกรณ์
ตามอาการ และแจ้ ง รั บ คื น อุ ป กรณ์
เสร็จสิ้นขบวนการซ่อม

ซ่อมไม่ได้

ซ่อม

– ผู้ใช้บริการทาการกรอกข้อมูลขอใช้
บริการซ่อม

ซ่อมไม่ได้
-หากแก้ ไ ขไม่ ไ ด้ เ นื่ อ งจากทาง
แผนกโสตฯขาดเครื่อ งมือ ในการซ่ อ ม
อุปกรณ์นั้นทางแผนกจะแจ้งแผนกพัสดุ
เพื่อดาเนินการส่งบริษัทภายนอกให้ทา
การซ่อมแทน

ดาเนินการซ่อม/แก้ ไข

จบ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกโสตทัศนศึกษา) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนงานการให้บริการบันทึกสื่อวีดีทัศน์ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ ม

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา

เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา

กรอกข้อมูลขอใช้บริการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลในแบบฟอร์ม

WI 01 – เจ้าหน้าที่ทาการรับใบขอใช้
บริการและตรวจสอบ
- รอการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
หัวหน้างานวิทยบริการ/หัวหน้าแผนก
โสตทัศนศึกษา

รับใบขอใช้บริการ
WI01

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
/หัวหน้าแผนกโสตทัศนศึกษา

WI02

พิจารณา
การขอใช้บริการ
อนุมตั ิ

WI03
เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา

บริการบันทึก
วีดีทัศน์

ไม่อนุมตั ิ

ดาเนินการแจ้ง
ผู้ใช้บริการ

WI02 - หากข้อมูลไม่ได้รับการอนุมัติ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะทาการแจ้งผู้มา
ขอใช้ บ ริ ก ารให้ ท ราบสาเห ตุ ก า ร
พิจารณาและจบการดาเนินการ
WI 03 - หากข้ อมูลที่ต้องการ ได้รับ
การอนุ ม ติ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจะ
ดาเนินการให้บริการ

จบ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกโสตทัศนศึกษา) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนงานการให้บริการตัดต่อสื่อวีดีทัศน์ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ ม

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา

กรอกข้อมูลขอใช้บริการตัดต่อสื่อวีดีทัศน์
ข้อมูลในแบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา

รับใบขอใช้บริการ

- รอการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
หัวหน้างานวิทยบริการ/หัวหน้าแผนก
โสตทัศนศึกษา

WI01

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
/หัวหน้าแผนกโสตทัศนศึกษา

พิจารณา
การขอใช้บริการ
อนุมตั ิ
WI03

เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา

อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา

WI 01 – เจ้าหน้าที่ทาการรับใบขอใช้
บริการและตรวจสอบ

บริการตัดต่อสื่อ
วีดีทัศน์

แก้ไข

WI04

ตรวจสอบ
ข้อมูล

ไม่แก้ไข

ไม่อนุมตั ิ
WI02

ดาเนินการแจ้ง
ผู้ใช้บริการ

WI02 - หากข้ อ มูลไม่ได้รับ การอนุ มั ติ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะทาการแจ้งผู้มา
ขอใช้ บ ริ ก ารให้ ท ราบสาเห ตุ ก า ร
พิจารณาและจบการดาเนินการ
WI 03 - หากข้ อ มูล ที่ต้ อ งการ ได้ รั บ
การอนุ ม ติ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจะ
ดาเนินการให้บริการ
WI04 - ตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลที่ดาเนินการจัดทาเรียบร้อยแล้ว
จะให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูล
หากไม่มีการแก้ไข จะถือว่าสิ้นสุดการ
ตัดต่อสื่อวีดีทัศน์
แก้ไข
- เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบ
แ ล ะ ยื น ยั น ว่ า ต้ อ ง ก า ร แ ก้ ไ ข ก็
ดาเนินการบริการแก้ไขการตัดต่อสื่อวีดี
ทัศน์ตามความเหมาะสมของเครื่องมือ
ที่มี

จบ
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งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกโสตทัศนศึกษา) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนงานการให้บริการโทรทัศน์วงจรปิด ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ ม
กรอกข้อมูลขอใช้บริการโทรทัศน์วงจรปิด
ข้อมูลในแบบฟอร์ม

อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา

WI 01 – เจ้าหน้าที่ทาการรับใบขอใช้
บริการและตรวจสอบ
- รอการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
หัวหน้างานวิทยบริการ/หัวหน้าแผนก
โสตทัศนศึกษา

เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา

.

รับข้อมูล

-

WI02
เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา

WI01

ดาเนินการแจ้ง
ผู้ใช้บริการ

เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา

ตรวจสอบข้อมูล
ไม่อนุมตั ิ

หัวหน้างานวิทยบริการฯ
/หัวหน้าแผนกโสตทัศนศึกษา

WI 02 - ดาเนินการแจ้งผู้ใช้บริการ
- กรณีข้อมูลไม่ได้รับการอนุมัติ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะทาการแจ้งผู้มา
ขอใช้ บ ริ ก ารให้ ท ราบสาเห ตุ ก า ร
พิจารณา
WI 03 - เผยแพร่ข้อมูล
- หากข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่
ได้รับการอนุมติ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จะดาเนินเผยแพร่ข้อมูล

อนุมัติ

WI03

เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานนโยบายและแผน
ขั้นตอนการทางาน (FLOWCHART)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

งานนโยบายและแผน (แผนกนโยบาย) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

WI

เริ่มต้น

แผนกนโยบาย

แผนกนโยบาย

แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- นาแผนภูมิการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสานักงานวิทยาเขตฯ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา

- นาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของสานักงานวิทยาเขตฯ

แผนกนโยบาย

ประชุมคณะกรรมการทบทวน จัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีสานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

- ประชุมคณะกรรมการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน
- เพื่อระดมสมองและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานวิทยาเขตฯ

แผนกนโยบาย

จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสานักงานวิทยาเขตฯ

- จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสานักงานวิทยาเขต

แผนกนโยบาย

แผนกนโยบาย

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักงานวิทยาเขตฯ โดยผู้มีส่วนได้เสีย

- จัดทาประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสานักงาน
วิทยาเขตฯ โดยผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บุคลากร นักศึกษา
- เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานวิทยาเขตต่อ
คณะกรรมการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ พิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ
กรณี ไม่เห็นด้วย : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานวิทยาเขตฯ
มีข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ หรือไม่ถูกต้องตามกระบวน

ไม่เห็นชอบ

หัวหน้างานนโยบาย
และแผน/แผนก
นโยบาย

เสนอคณะกรรมการทบทวน
จัดทาแผนกลยุทธ์ฯ
พิจารณา/ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

- เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานวิทยาเขตต่อคณะ
กรรมการบริหารสานักงานวิทยาเขตฯ พิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ
กรณี ไม่เห็นด้วย : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานวิทยาเขตฯ
มีข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ หรือไม่ถูกต้องตามกระบวน

ไม่เห็นชอบ

หัวหน้างานนโยบาย
และแผน/แผนก
นโยบาย

เสนอคณะกรรมการบริหาร
สานักงานวิทยาเขตฯ
พิจารณา/ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

A
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ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

A
ผู้อานวยการสานักงาน
วิทยาเขต/หัวหน้างาน
นโยบายและแผน
หน่วยงานในสังกัด
สานักงานวิทยาเขต

ถ่ายทอดแผนลงสู่หน่วยงาน
หน่วยงานนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
สานักงานวิทยาเขตฯ ไปเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนของหน่วยงานต่อไป

WI
- แผนกนโยบายเผยแพร่ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงาน
วิ ท ยาเขตทางเว็ บ ไซด์ www.cpc.ac.th/cpcresearch/ และ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตอธิบายแผนให้บุคลากรในสั งกัด
ส านั ก งานวิ ท ยาเขตได้ เข้ าใจในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในที่ ป ระชุ มการ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติและจัดทาแผนปฏิบัติราชการการประจาปี
พร้อมกาหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบตามภารกิจสาหรับการกากับ
ติดตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
- หน่วยงานในสังกั ดสานักงานวิทยาเขต นาแผนยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาของสานักงานวิทยาเขตฯ ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผน
ของหน่วยงานต่อไป

สิ้นสุด
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งานนโยบายและแผน (แผนกนโยบาย) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

WI

เริ่มต้น

แผนกนโยบาย

คณะกรรมการทบทวน
จัดทาแผนกลยุทธ์ฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ประชุมคณะกรรมการทบทวน จัดทาแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

แผนกนโยบาย
(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี

ไม่เห็นชอบ

หัวหน้างานนโยบายและ
แผน/แผนกนโยบาย

ผู้อานวยการสานักงานวิทยา
เขต/หัวหน้างานนโยบายและ
แผน
หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
วิทยาเขต

เสนอคณะกรรมการ
บริหารสานักงานวิทยา
เขตฯ พิจารณา/ความ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ถ่ายทอดแผนลงสู่หน่วยงาน

หน่วยงานนาแผนปฏิบัติการประจาปี
สานักงานวิทยาเขตฯ ไปเป็นแนวทางใน
การจัดทาแผนของหน่วยงานต่อไป

- ศึกษาทาความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงาน
วิ ท ยาเขตจั ก รพงษภู ว นารถ เพื่ อ แปลงไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ น
ปีงบประมาณ
- ประชุมคณะกรรมการทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ เพื่อ นาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส านั ก งานวิ ท ยาเขตมาแปลงไปสู่ ก าร
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ และร่วมกั น วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน (SWOT Analysis) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพั ฒ นา
และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน
- จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานวิทยาเขต

- เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี สานักงานวิทยาเขต ต่อ
คณะกรรมการบริหารสานักงานวิทยาเขตฯ พิจารณา/เสนอ
ความเห็นชอบ
กรณี ไม่เห็นด้วย : แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานวิทยา
เขต มีข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ หรือไม่ถูกต้องตามกระบวน

- แผนกนโยบายเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจาปีสานักงาน
วิ ท ยาเขตทางเว็ บ ไซด์ www.cpc.ac.th/cpcresearch/ และ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตอธิบายแผนให้บุคลากรในสังกัด
สานักงานวิทยาเขตได้เข้าใจในทิศทางเดียวกันในที่ประชุมการ
แปลงแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการการ
ประจ าปี พร้ อ มก าหนดมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามภารกิ จ
สาหรับการกากับติดตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
- หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานวิ ท ยาเขต น าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีของสานักงานวิทยาเขตฯ ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนของหน่วยงานต่อไป

สิ้นสุด
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งานนโยบายและแผน (แผนกนโยบาย) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart กระบวนการการขออนุมัติปรับแผนดาเนินโครงการ ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

WI

เริ่มต้น

- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการขออนุ มั ติ ป รั บ แผน
ดาเนินโครงการตามแบบฟอร์มที่งานนโยบาย
และแผนกาหนด

หน่วยงานในสังกัด
สานักงานวิทยาเขตฯ

เสนอโครงการ

แผนกงบประมาณ

รับเรื่องการขออนุมตั ิโครงการ

ไม่เห็นชอบ

แผนกงบประมาณ

เสนอหัวหน้างาน
นโยบายและแผน
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

แผนกงบประมาณ

เสนอผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขต

- แผนกงบประมาณรับบันทึกข้อความ เรื่อง ขอ
อนุมัติปรับแผนโครงการ , แบบฟอร์มเสนอขอ
อนุ มั ติ โ ครงการ(เดิ ม ) , แบบฟอร์ ม เสนอขอ
อนุมัติโครงการ(ใหม่)
- หั ว หน้ า งานนโยบายและแผนกลั่ น กรอง
ตรวจสอบรายละเอียดบันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผน , แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
(เดิ ม ) , แบบฟอร์ ม เสนอขออนุ มั ติ โ ครงการ
(ใหม่ ) ก่ อ นน าเสนอผู้ อ านวยการส านั ก งาน
วิทยาเขตพิจารณา
- ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตตรวจสอบ
รายละเอียดโดยรวมก่อนนาเสนอรองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตพิจารณา

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

แผนกงบประมาณ

เสนอรองอธิการบดี
พิจารณา

- รองอธิ ก ารบดี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น
โครงการ

เห็นชอบ

สิ้นสุด
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งานนโยบายและแผน (แผนกนโยบาย) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart กระบวนการติดตามสรุปผลการดาเนินโครงการ (รูปเล่ม) ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

WI

เริ่มต้น

แผนกนโยบาย

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ของสานักงานวิทยาเขต

- รั บ แจ้ ง งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากกอง
นโยบายและแผน

แผนกนโยบาย

ทาบันทึกข้อความไปยังหน่วยงาน
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

- ทาบันทึกข้อความแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานวิทยาเขตฯ ที่งบประมาณได้รับ
อนุมัติ

หน่วยงานในสังกัด
สานักงานวิทยาเขตฯ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปี

- หน่วยงานดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีที่ได้รับอนุมัติ

แผนกนโยบาย

รวบรวมสรุปผลการดาเนินงาน (รูปเล่ม)
นาส่งงานนโยบายและแผน
ไม่เห็นชอบ

หัวหน้างานนโยบายและแผน

เสนอหัวหน้างาน
นโยบายและแผน
เห็นชอบ

แผนกนโยบาย

ส่งสรุปผลการดาเนินโครงการไปยัง
กองนโยบายและแผน

- หน่ ว ยงานจั ด ท าสรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการ
(รูปเล่ม) โดยนาส่งงานนโยบายและแผนภายใน
10 วัน หลังโครงการเสร็จสิ้น
- เสนอ (รูปเล่ม) สรุปผลการดาเนินโครงการต่อ
หัวหน้างานนโยบายและแผน กรณี ไม่เห็นด้วย :
ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มหรือ
ข้ อ มู ล ผิ ด พลาดให้ ด าเนิ น การประสานส่ ง คื น
หน่วยงานและดาเนินการส่งใหม่
- งานนโยบายและแผนน าสรุ ป ผลการด าเนิ น
โครงการส่งไปยังกองนโยบายและแผน สิ้นไตร
มาสที่ 4

สิ้นสุด
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งานนโยบายและแผน (แผนกนโยบาย) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart กระบวนการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

WI

เริ่มต้น

แผนกนโยบาย

เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของ
สานักงานวิทยาเขต

- ด าเนิ น การจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการ
ดาเนินงานของสานักงานวิทยาเขต

แผนกนโยบาย

กาหนดรูปแบบของรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีของสานักงานวิทยาเขต

- งานนโยบายและแผนท าการก าหนดรู ป แบบ
เนื้อหาให้ตรงตามเกณฑ์สานักงบประมาณ

แผนกนโยบาย

จัดพิมพ์ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี

- ตรวจสอบความถูกต้อง จัดวางรูปแบบ จัดทา
รูปเล่ม พิมพ์ร่างรายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
และเป็นต้นฉบับในการจัดพิมพ์

ไม่เห็นชอบ

หัวหน้างานนโยบายและแผน
/แผนกนโยบาย

เสนอ (ร่าง) รายงานผล
การดาเนินงาน
ประจาปีต่อคณะ
กรรมการบริหาร
สานักงานวิทยาเขตฯ

- งานนโยบายและแผนเสนอ (ร่าง) รายงานผล
การดาเนินงานประจาปีต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านั ก งานวิ ท ยาเขต เพื่ อ ท าการพิ จ ารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรอง

เห็นชอบ

แผนกนโยบาย

แผนกนโยบาย

จัดพิมพ์รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ฉบับสมบูรณ์

- งานนโยบายและแผนออกแบบปกและจัดรูปเล่ม
ให้สวยงาม

เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานประจาปีใน
เว็บไซด์

- งานนโยบายและแผนเผยแพร่รายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ จ า ปี ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์
www.cpc.ac.th/cpcresearch/

สิ้นสุด
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งานนโยบายและแผน (แผนกงบประมาณ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart กระบวนการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี (แผ่นดิน, เงินรายได้) ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

WI

เริ่มต้น
งานนโยบายและแผน

รับนโยบายจากคณะกรรมการ
ประจา/บริหาร วข.

1.รับนโยบายจากคณะกรรมการประจา/บริหาร
วข.

งานนโยบายและแผน

กาหนดแผนการจัดทา
คาเสนอของบประมาณ

2.ก าหนดระยะเวลาในการจั ด ท าค าเสนอขอ
งบประมาณ ให้ทันต่อการนาส่งมหาวิทยาลัย

งานนโยบายและแผน

แจ้งและจัดส่งหนังสือเวียน
ถึงหน่วยงาน

3.จั ด ท าหนั ง สื อ และแบบฟอร์ ม แจ้ ง เวี ย นถึ ง
หน่ ว ยงานให้ ส่ ง ค าเสนอของบประมาณและ
กาหนดเวลาในการจัดส่ง

งานนโยบายและแผน

ตรวจสอบรายละเอียด
คาเสนอของบประมาณ
หน่วยงานในสังกัด

4.รวบรวมตรวจสอบรายละเอี ย ดค าเสนอขอ
งบประมาณหากมีการแก้ไขจะมีการแจ้งคืนไปยัง
หน่วยงานเพื่อแก้ไข

งานนโยบายและแผน

สรุปกรอบวงเงินในภาพรวม
และจัดเรียงลาดับของ
หน่วยงาน

สานักงานวิทยาเขตฯ

งานนโยบายและแผน

คณะกรรมการ
ประจา/บริหาร
วข. พิจารณาคา
เสนอขอ

5.สรุ ป กรอบวงเงิ น ค าเสนอของบประมาณและ
ข้ อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค า
เสนอของบประมาณพิจารณาต่อไป
6.ผู้ อ านวยการส านั ก งานวิ ท ยาเขตจั น ทบุ รี น า
ข้ อ มู ล ค าเสนอของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
วิ ท ย า เ ขต จั กรพงษภู ว นา รถเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารวิท ยาเขตจั น ทบุรี เพื่ อ พิจารณา
อนุมัติ
7.ด าเนิ น การแก้ ไ ขข้ อ มู ล ตามค าเสนอแนะและ
จั ด ท าเล่ ม ค าเสนอของบประมาณประจ าปี ของ
วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมทั้งจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัย
เป็นลาดับถัดไป

เสนอคาของบประมาณ วข.
ต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
สิ้นสุด
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งานนโยบายและแผน (แผนกงบประมาณ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart กระบวนการการขออนุมัติดาเนินโครงการที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

WI

เริ่มต้น

- ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติดาเนินโครงการ
ตามแบบฟอร์มที่งานนโยบายและแผนกาหนด

หน่วยงานในสังกัด
สานักงานวิทยาเขตฯ

เสนอโครงการ

แผนกงบประมาณ

รับเรื่องการขออนุมตั ิโครงการ
ไม่เห็นชอบ

แผนกงบประมาณ

เสนอหัวหน้างาน
นโยบายและแผน
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

แผนกงบประมาณ

- แผนกงบประมาณรั บ บั น ทึ ก ข้ อ ความ เรื่ อ ง
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดาเนินโครงการ
พร้อมแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
- หัวหน้างานนโยบายและแผนกลั่นกรองตรวจสอบ
รายละเอียด (แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ)
และบันทึกข้อความขออนุมัติให้เป็นไปตามแผนที่
ได้รับจัดสรรก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงาน
วิทยาเขตพิจารณา
- ผู้ อ านวยการส านั ก งานวิ ท ยาเขตตรวจสอบ
รายละเอี ยดโดยรวมก่อ นน าเสนอรองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตพิจารณา

เสนอผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขต
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

แผนกงบประมาณ

เสนอรองอธิการบดี
พิจารณา

- รองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ดาเนินโครงการ

เห็นชอบ

สิ้นสุด
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งานนโยบายและแผน (แผนกงบประมาณ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart กระบวนการการติดตามการดาเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (โครงการ) ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

WI

เริ่มต้น

แผนกงบประมาณ

รับหนังสือเข้า เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (โครงการ) ประจาเดือน

- แผนกงบประมาณลงรับหนังสือเข้า เรื่อง รายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ (โครงการ) ประจาเดือน (ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ด้านสังคมศาสตร์ , ด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)

แผนกงบประมาณ
/แผนกการเงิน

รวบรวมข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่าย (โครงการ)
จากแผนกการเงิน

- แผนกงบประมาณประสานงานกั บ แผนกการเงิ น
รวบรวมข้ อ มู ล สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
(โครงการ) ของสานักงานวิทยาเขตและภาพรวมวิทยา
เขต

ไม่เห็นชอบ

แผนกงบประมาณ

เสนอหัวหน้างาน
นโยบายและแผน
เห็นชอบ

- หัวหน้างานนโยบายและแผนตรวจสอบข้อมูลสรุปผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ (โครงการ) เพื่อรายงานไปยัง
กองนโยบายและแผน ทุกวันที่ 10 ของเดือน กรณี ไม่
เห็นชอบ : ข้อมูลไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือข้อมูล
ผิดพลาดให้ดาเนิ นการตรวจสอบข้อมู ลการเบิก จ่ า ย
ใหม่

ไม่เห็นชอบ

แผนกงบประมาณ

เสนอผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขต
ลงนาม

- ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตลงนาม

เห็นชอบ

แผนกงบประมาณ
/แผนกสารบรรณ

ส่งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (โครงการ)
ตามแบบฟอร์ม

- แผนกงบประมาณประสานงานกั บแผนกสารบรรณ
จัดส่งเอกสาร พร้อมบันทึกข้อความภาพรวมวิทยาเขต
ส่งไปยังกองนโยบายและแผน

สิ้นสุด
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งานนโยบายและแผน (แผนกประกันคุณภาพการศึกษา) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart กระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

WI

เริ่มต้น
คณะกรรมการดาเนินการ
ประกันคุณภาพ

วางแผนการดาเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพ

คณะกรรมการดาเนินการ
ประกันคุณภาพ

กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และผู้กากับดูแล
รับผิดชอบการดาเนินงานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการดาเนินการ
ประกันคุณภาพ/แผนกประกัน
คุณภาพ
คณะกรรมการดาเนินการ
ประกันคุณภาพ/แผนกประกัน
คุณภาพ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกตัว/
แผนกประกันคุณภาพ

ดาเนินการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ

จัดทาเล่มประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559
พร้อมเอกสารประกอบ

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกตัว/
แผนกประกันคุณภาพ

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลต่อ
ผอ. สนง. วข

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกตัว/ผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกงาน/แผนก
ประกันคุณภาพการศึกษา

ติดตามผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่
กาหนดจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

รายงานผลต่อสานักงาน
ประกันคุณภาพ
มทร.ตะวันออก

1. วางแผนการดาเนินงานด้านงานประกันคุณภาพ
และทบทวนการดาเนินงาน โดยมีการประชุม
คณะกรรมการการดาเนินการประกันคุณภาพ ประจาปี
การศึกษา 2559
2. กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ด้านการประกันคุณภาพ
โดยยึดตามสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มท
ร.ตะวันออก และมีการกาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบต่างๆ
3. จัดทาคุ่มือการประกันคุณภาพภายใน สาหรับวิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อใช้เป็นแนวทางดาเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. มีการติดตามผลการดาเนินงานจากผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ตามองค์ประกอบต่างๆ ในรอบ 8 เดือน และ 10
เดือน และรายงานผลต่อผู้อานวยการสานักงานวิทยา
เขตฯ และสานักงานประกันคุณภาพ มทร. ตะวันออก
ตามลาดับ
5. เตรียมพร้อมและจัดทาเล่มประเมินตนเอง SAR
ประจาปีการศึกษา 2559 พร้อมเอกสารประกอบตาม
ตัวบ่งชี้ต่างๆ
6. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยประธานและกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก
7. รายงานผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง
ต่างๆจากประธานและคณะกรรมการตรวจแก่
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
8. รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 ของสานักงานวิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ แก่สานักงานประกันคุณภาพ มทร.
ตะวันออก
10. นาผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มาปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

นาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา

สิ้นสุด
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานพัฒนานักศึกษา
ขั้นตอนการทางาน (FLOWCHART)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

งานพัฒนานักศึกษา (แผนกกิจกรรมนักศึกษา) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานแผนกกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

รองอธิการบดี

เริ่ม

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

1.แผนกกิจกรรมเสนอชื่อแต่งตั้งสโมสร
และอาจารย์ที่ปรึกษาฯประจาปี
หัวหน้าแผนกกิจกรรม/สโมสร
นักศึกษาวิทยาเขตฯ

เขียนโครงการ/กิจกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา
วิทยาเขตฯ

นาเสนอขออนุมัติ

2.อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา
พิจารณาอนุมัติโครงการนาเสนอต่อรอง
อธิการบดีประจาวิทยาเขต
3.อาจารย์ที่ปรึกษาและสโมสรนักศึกษา
จัดทาปฏิทินประจาปี
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
4.อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา
แต่งตั้งกรรมการดาเนินงานแต่ละ
โครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา
วิทยาเขตฯ

ตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา
วิทยาเขตฯ

ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา
วิทยาเขตฯ
อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา
วิทยาเขตฯ

5.อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา
ดาเนินการประชุมเพื่อรับทราบถึง
หน้าที่
6.อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษาจัด
กิจกรรมดาเนินการตามแผนงานตาม
ปฏิทินประจาปี
ดาเนินการตามปฏิทิน
สรุปโครงการ/ประเมินผล/รายงานผล

7.อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา
ประเมินผลโครงการและนาเสนอ
ผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป

จบ
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งานพัฒนานักศึกษา (แผนกกีฬาและนันทนาการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการให้บริการอุปกรณ์กีฬา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่ ม
จัดทาแผน/กาหนดการให้ บริ การอุปกรณ์กีฬา

หัวหน้าแผนกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับความประสงค์ ตรวจสอบคุณสมบัติการขอใช้
บริ การอุปกรณ์กีฬาและรายงานการยืมอุปกรณ์

หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

จัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ
รับคืนอุปกรณ์
ทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬา/ตรวจสอบ
สภาพอุปกรณ์/สารวจอุปกรณ์คงเหลือ

หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรุปสถิติการเบิกอุปกรณ์กีฬา
หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเมินผลการใช้ บริ การ

วิธีปฏิบัติ
1. จัดทาวางแผน/กาหนดการให้บริการอุปกรณ์
1.1 จัดหาอุปกรณ์กีฬา
1.2 กาหนดระเบียบการเบิกอุปกรณ์
หลักฐานในการเบิกอุปกรณ์
2. รับความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์กีฬา
2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ และมีบัตรประจาตัวนักศึกษา
2.2 นักศึกษากรอกรายการยืมอุปกรณ์กีฬา
ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ชั้นปี อุปกรณ์ที่ขอเบิก
ลงชื่อ พร้อมเก็บบัตรนักศึกษา
2.3 นักศึกษาไม่มีบัตรไม่อนุมัตยิ ืม
3. เตรียมอุปกรณ์และจัดส่งให้ผู้ขอใช้
4. รับคืนอุปกรณ์คืน
4.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาตรงกับ
รายการเบิก จานวน และสภาพอุปกรณ์
4.2 นักศึกษาลงชื่อส่งคืนอุปกรณ์กีฬา
4.3 เจ้าหน้าที่ลงชื่อรับและคืนบัตรนักศึกษา
5. ทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬา/ตรวจสอบ
อุปกรณ์/สารวจอุปกรณ์คงเหลือ
5.1 ทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬา
5.2 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์กฬี าให้พร้อมใช้
5.3 สารวจอุปกรณ์คงเหลือในสต็อค
6. สรุปสถิติการเบิกใช้อุปกรณ์
6.1 สรุปสถิติการเบิกใช้/ตรวจเช็คสภาพ
7. ประเมินผลการใช้บริการประจาปี
7.1 จัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
7.2 แจกแบบประเมินการใช้อุปกรณ์
7.3 สรุปแบบประเมินผลการใช้บริการ
8. นาผลการประเมินไปปรับปรุง
8.1 นาผลประเมินไปวางแผนการดาเนินการ
ในปีถัดไป

นาผลการประเมินไปปรับปรุง

จบ
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งานพัฒนานักศึกษา (แผนกกีฬาและนันทนาการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการให้บริการห้องฟิตเนส ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
เริ่ ม

หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จัดทาแผน/กาหนดการให้ บริ การห้ องฟิ ตเนส
รับความขอใช้ บริ การ

หัวหน้าแผนกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตรวจสอบ
บัตรสมาชิกฟิ ตเนส
หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทาสมาชิกใหม่
บันทึกการใช้ บริ การห้ องฟิ ตเนส
ทาความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องออกกาลังกาย

หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรุปสถิติการใช้ บริ การห้ องฟิ ตเนส

วิธีปฏิบัติ
1. จัดทาวางแผน/กาหนดการให้บริการห้องฟิตเนส
1.1 จัดหาอุปกรณ์ฟิตเนส
1.2 กาหนดระเบียบการใช้ห้องฟิตเนส
หลักฐานในการเข้าใช้ห้องฟิตเนส
2. รับความประสงค์ขอใช้ห้องฟิตเนส
2.1 นักศึกษากรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก
ฟิตเนส พร้อมรูปถ่าย สาเนาบัตรนักศึกษา ค่า
สมาชิก
3. ตรวจสอบบัตรสมาชิกฟิตเนส
4. บันทึกการใข้บริการห้องฟิตเนส
4.1 นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้บริการห้องฟิตเนส
เวลาเข้า – ออก
5. ทาความสะอาดและตรวจสอบเช็คเครื่องออก
กาลังกาย
5.1 ทาความสะอาดเครื่องออกกาลังกาย
5.2 ตรวจสเช็คสภาพเครื่องออกกาลังกายให้
พร้อมใช้
5.3 สารวจเครื่องออกกาลังกายที่ชารุด
6. สรุปสถิติการใช้บริการห้องฟิตเนส
6.1 สรุปสถิติการใช้บริการห้องฟิตเนส
7. ประเมินผลการใช้บริการประจาปี
7.1 จัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
7.2 แจกแบบประเมินการใช้บริการ
7.3 สรุปแบบประเมินผลการใช้บริการ
รายงานหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
8. นาผลการประเมินไปปรับปรุง
8.1 นาผลประเมินไปวางแผนการดาเนินการใน
ปีถัดไป

ประเมินผลการใช้ บริ การประจาปี
นาผลการประเมินไปปรับปรุง

จบ

81 | P a g e

งานพัฒนานักศึกษา (แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินโครงการนัดพบแรงงาน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

รองอธิการบดี

เริ่ม

แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)
1.โครงการนัดพบแรงงาน

จัดทาโครงการ

2.เพื่ออนุมัติการดาเนินงานตามโครงการ

พิจารณาอนุมัติโครงการ

3.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ

5.เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรื่อง
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการ

เสนอลงนามในคาสั่ง

6.จัดเตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน
ของโครงการ

แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
จัดทาสาเนาแจ้งคณะกรรมการ
แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

4.เพื่ออนุมัติให้บุคลากรปฏิบตั ิงานตาม
โครงการ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

จัดเตรียมงาน

7.ปฏิบัติงานตามโครงการ
8.ประเมินแบบประเมินนัดพบแรงงาน
นาแบบประเมินมาวิเคราะห์ประเมินผล

ดาเนินจัดทาโครงการนัดพบแรงงาน
ประเมินการจัดโครงการ

แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

จบ

แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
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งานพัฒนานักศึกษา (แผนกบริการและสวัสดิการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานขบวนการบริหารจัดการโรงอาหาร ปีการศึกษา 2560
ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

เริ่ ม

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดีฯ

เสนอแต่งตังคณะกรรมการ
้
ควบคุมการจัดจาหน่าย

พิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการควบคุมการ
จัดจาหน่ายอาหารฯ

ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมจาหน่วยอาหารฯ

คณะกรรมการควบคุมการ
จัดจาหน่ายอาหารฯ

การดาเนินการกากับดูแล
การจัดจาหน่ายอาหารฯของวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการควบคุมการ
จัดจาหน่ายอาหารฯ

กากับดูแลสินค้ า

คณะกรรมการควบคุมการ
จัดจาหน่ายอาหารฯ
เลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดจาหน่าย
อาหารฯ
คณะกรรมการควบคุมการ
จัดจาหน่ายอาหารฯ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

วิธีการปฏิบัติ
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัด
จาหน่ายอาหารภายในวิทยาเขตฯ
2. พิจารณา
2.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
การจัดจาหน่ายอาหารภายในวิทยาเขตฯ
3. คณะกรรมการควบคุ ม การจั ด จ าหน่ า ย
อาหารภายในวิ ท ยาเขตฯ ประชุ ม วางแผน
ดาเนินงาน
4. กากับดูแลร้านค้า
4.1 ด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ลร้ า นค้ า ตาม
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การจั ด จ าหน่ า ยอาหาร
ภายในวิทยาเขตฯ

ประเมินการจัดจาหน่าย
อาหารของร้ านค้ า

5. ประเมินร้านค้า
5.1 แจกแบบประเมิน
5.2 สรุปผลประเมิน
5.3 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการจัด
จาหน่ายอาหารภายในวิทยาเขตฯ รับทราบ
ผลการประเมิน
5.4 เสนอผลการประเมินต่อรองอธิการบดี
บริ ห ารงานวิ ท ยาเขตฯ และแจ้ ง ผลการ
ประเมินให้ร้านค้าทราบ

สรุปและปรับปรุงการจัด
จาหน่ายอาหารฯ

6. สรุป
6.1 สรุปผลการจัดการให้บริการโรงอาหาร
และนาเสนอผู้บริหารเมื่อปรับปรุงและแก้ไข
ต่อไป

เริ่ ม
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งานพัฒนานักศึกษา (แผนกบริการและสวัสดิการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

เริ่ม

รองอธิการบดี
เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

สอบถามประวัติและอาการ

วิเคราะห์ลักษณะอาการ
เจ็บป่วยร้ายแรง
ฉุกเฉิน

ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

นาส่งโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

ให้การรักษาเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

บันทึกข้อมูลการให้การรักษา
ปฐมพยาบาล

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

สรุปสถิติการให้การบริการพยาบาล

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

ประเมินผลการให้บริการพยาบาล
และปรับปรุงแก้ไข
จบ

1.สอบถามประวัติและอาการ
2.ให้การปฐมพยาบาล
2.1 กรณี อ าการไม่ รุ น แรงให้ ป ฐม
พยาบาลเบื้องต้น
2.2กรณี อ าการรุ น แรงประสาน
สถานพยาบาลและนาส่งโรงพยาบาล
2.3แจ้งผู้ปกครอง
3.บันทึกข้อมูลการรับการบริการปฐม
พยาบาล
4.สรุปสถิติการให้บริการ
5.ประเมินผลการใช้บริการพยาบาล
5.1จัดทาแบบประเมิน
5.2แจกแบบประเมินแก่ผู้ใช้บริการ
5.3สรุปผลการประเมิน
6.น าผลประเมิ น มาด าเนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไข
6.1น าผละประเมิ น ไปวางแผน
ปรับปรุงดาเนินงานในปีถัดไป
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งานพัฒนานักศึกษา (แผนกบริการและสวัสดิการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานด้านงานประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

รองอธิการบดี

เริ่ม

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

การกาหนดรายละเอียดการ
ประกันอุบัติเหตุ
รับผลการคัดเลือก
ไม่อนุมัติ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

1.กาหนดรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุ
1.1กาหนดเงื่อนไขความคุ้มครองผู้เอาประกัน
และผลประโยชน์ที่นักศึกษาวิทยาเขตฯ จะ
ได้รับ
2.รับผลการคัดเลือก

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

อนุมัติ
รวบรวมรายชือ่

รับบัตรประกันจากบริษัท
และมอบให้นักศึกษา

3.รวบรวมรายชื่อส่งบริษัทประกัน
3.1ขอรายชื่อนักศึกษาจากแผนกทะเบียนและ
แผนกการเงิน
3.2จัดส่งรายชื่อนักศึกษาไปยังบริษัทประกัน
3.3ประสานงานเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้
บริษัทประกันภัย

รับเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนให้กับบริษัทประกัน

4.รับบัตรประกันและส่งมอบให้แก่นักศึกษา
4.1ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งให้ ค รบถ้ ว นของ
บัตร
4.2มอบบัตรประกันให้แก่นักศึกษา

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

แจ้งผลและจ่ายค่าสินไหมทดแทน

5.รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตรวจสอบให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นข้ อ งข้ อ มู ล
ประกันและเอกสารประกอบ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

สรุปสถิติการให้บริการ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

ประเมินผลการให้บริการ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการ
และสวัสดิการ

นาผลไปประเมินปรับปรุง
จบ

6.ส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ให้กับบริษัทประกัน
7.แจ้งและจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
7.1ให้นักศึกษาลงนามรับเงิน
8.สรุปสถิติการให้บริการ
9.ประเมินผลการให้บริการ
9.1จัดทาแบบประเมิน
9.2จัดทาแบบประเมิน
9.3สรุปผลการประเมิน
10.นาผลการประเมินไปปรับปรุง
10.1น าผลการประเมิ น ไปวางแผนการ
ดาเนินงานในปีถัดไป
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งานพัฒนานักศึกษา (แผนกบริการและสวัสดิการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(เกณฑ์ทหาร) และขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร (สาหรับนักศึกษาที่ปลดประจาการ) ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

ฃ

เริ่ ม

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ ารับ
ราชการทหารกองประจาการ (เกณฑ์ทหาร) และการผ่อนผัน

รับแบบคาร้ องขอผ่อนผันทหาร
และส่งเอกสารหลักฐาน

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้างานพัฒนา
นักศึกษา

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ครบ

ตรวจสอบ

จัดทาหนังสือขอผ่อนผัน

ลงนามแบบบันทึกเพื่อนาเสนอรองอธิการบดี
บริ หารงานวิทยาเขต

ประกาศรายชื่อและมอบสาเนาหนังสือ
ขอผ่อนผันฯ ให้ นกั ศึกษา

สรุปสถิติการให้ บริ การ

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ไม่ครบ

ประเมินผลการให้ บริการและปรับปรุง
จบ

วิธีปฏิบัติ
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการ (เกณฑ์ทหาร) และการขอผ่อนผันเรียกพล
1.1 จัดทาประกาศให้นักศึกษาทราบ
1.2 กาหนดหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการผ่อนผัน
1.3 ส่งข้อมูลให้แผนกประชาสัมพันธ์ประกาศเสียง ตามสาย
1.4 ส่งข้อมูลให้งานวิทยบริการฯ นาข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
วิทยาเขตฯ
1.5 ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
1.6 หลักฐานที่ใช้ประกอบพิจารณาการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
1. สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (สด.9)
2. สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
1.7 หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาการเรียกรวมพลเพื่อฝึกวิชา
ทหาร
1. สาเนาใบสาคัญแบบ สด.8
2. สาเนาหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
2. รับคาร้องขอผ่อนผันทหารฯ
2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการกรอกข้อมูล
ในแบบคาร้องขอผ่อนผันฯ
2.2 ตรวจสอบแบบคาร้องขอผ่อนผันฯ และหลักฐานแนบ
2.2.1 ครบ
2.2.2 ไม่ครบ
3. จัดทาหนังสือขอผ่อนผันฯ
3.1 ทาบัญชีรายชื่อ บัญชีงบหน้า หนังสือนา (ขอ-ผ่อนผันการเกณฑ์
ทหาร)
1. พิมพ์บัญชีรายชื่อ
2. พิมพ์บัญชีงบหน้า
3. พิมพ์ห นังสือถึ งผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลาเนาทหารของ
นักศึกษา
4. ลงนามรับรองบัญชีรายชื่อนักศึกษา
4.1 ทาบัญชีรายชื่อทหารกองหนุน (สด.45)
1. พิมพ์บัญชีรายชื่อ
2. พิมพ์หนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหม
3. หั ว หน้า แผนกบริห ารงานทั่ว ไป ลงนามรับ รองบั ญ ชีรายชื่อ
นักศึกษา
5. ประกาศรายชื่อนักศึกษา และมอบสาเนาหนังสือขอผ่อนผันฯ ให้
นักศึกษา
6. สรุปสถิติการใช้บริการ
7. ประเมินผลการให้บริการ
จัดทาแบบประเมินแจกแบบประเมินสรุปผลประเมินนาผลการ
ประเมินไปวางแผนดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป
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งานพัฒนานักศึกษา (แผนกบริการและสวัสดิการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart
วิธีปฏิบัติ

ฃ

เริ่ ม
หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัคร
และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับแบบรายงานตัว (รด.2),(รด.3)
และส่งเอกสารหลักฐาน
กรอกข้ อมูลไม่ครบ
หลักฐานไม่ครบ

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตรวจสอบแบบรายงาน
ตัว และหลักฐานแนบ
ไม่ครบ

ครบ

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

บันทึกข้ อมูลและจัดทาบัญชีรายชื่อ

หัวหน้างานพัฒนา
นักศึกษา

ลงนามรับรอง

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

จัดส่งข้ อมูลบัญชีรายชื่อ

หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าแผนก
บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นานักศึกษารายงานตัว

กากับดูแลนักศึกษาวิชา
ทหาร

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครและรายงานตัว
นักศึกษาวิชาทหาร
1.1 จัดทาประกาศให้นักศึกษาทราบ
1.2 กาหนดหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรายงาน
ตัว
1.3 ส่งข้อมูลให้แผนกประชาสัมพันธ์ประกาศเสียง
ตามสาย
1.4 ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ง านวิ ท ยบริ ก ารฯ น าข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์วิทยาเขตฯ
1.5 ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
2. รับแบบรายงานตัว (รด.2),(รด.3)
2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
การกรอกข้อมูลในแบบคาร้องขอผ่อนผันฯ
3. ตรวจสอบ
3.1 ครบ
3.2 ไม่ครบ
4. บันทึกข้อมูลและจัดทาบัญชีรายชื่อ
4.1 บั นทึก ข้ อ มูลลงในระบบฐานข้ อมูลนักศึกษา
วิชาทหารแต่ละชั้นปี
4.2 พิ ม พ์ แ ละจั ด ทาส าเนาบั ญชี รายชื่อ นัก ศึก ษา
วิชาทหาร ชั้นปีละ 5 ชุด
5. ลงนามรับรอง
5.1 หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาลงนามรับรองใน
ช่ อ งค ารั บ รองของสถานศึก ษา ในแบบรายงานตัว
(รด.2),(รด.3)
6. จัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อ
6.1 เจ้ า หน้า ที่นาส่งข้ อ มูลนัก ศึก ษาวิชาทหารใน
รูปแบบไฟล์
6.2 เจ้าหน้าที่นาส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชา
ทหารชั้นปีละ 5 ชุด
6.3 เจ้าหน้าที่นาส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชา
ทหารให้ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารของวิทยาเขตฯ
7. นานักศึกษารายงานตัว ณ โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนย์การกาลังสารอง
8. กากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร
8.1 แจ้งตารางปฏิทินการฝึก (นศท.) ประจาปี
8.2 จัดทาหนังสือขอเวลาเรียน
8.3 แจ้งข้อมูลการฝึกภาคสนาม
8.4 แจ้งการนาปลดสาหรับนักศึกษาวิชาทหารชัน้ ปี
ที่ 5

จบ
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งานพัฒนานักศึกษา (แผนกบริการและสวัสดิการ) สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

แผนภูมิ (Flow chart)
เริ่ม

หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา/
เพื่อให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและส่งเอกสาร
เอกสาร/ไม่ครบ
ตรวจสอบแบบคาขอกู้ยืม
/คัดแยกประเภทผู้ยื่นคาขอ
เอกสาร/ครบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 2 คณะ
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 2 คณะ

สัมภาษณ์ผู้ยื่นคาขอกู้ยืมรายใหม่และ พิจารณาผู้ได้สิทธ์กู้ยืมเงินกองทุนฯรายใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ
รับแบบแจ้งภาระค่าเล่าเรียน
บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ผ่านระบบ

ตรวจสอบเอกสารสัญญา
และเอกสารแนบ

ยืนยันการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วผ่านระบบ
บันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน
ยืนยันการตรวจสอบใบลงทะเบียน
ลงนามสัญญาแบบลงทะเบียนใบนาส่งเอกสารสัญญา
ส่งเอกสารสัญญา

หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ส่งสาเนาสัญญาให้ผู้ค้าประกัน

หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ

มอบสัญญาให้นักศึกษา

หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ประสานงานเรื่องรับเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษา

หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ประเมินผลการให้บริการ

หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ
เจ้าพนักงานธุรการ

นาผลการประเมินไปปรับปรุง

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อ
การศึกษา
1.1 ประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาเขตโดยปิด
ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์งานพัฒนา
นักศึกษา
1.2 ส่งข้อมูลให้แผนกประชาสัมพันธ์
ประกาศเสียงตามสาย
1.3 ส่งข้อมูลให้งานวิทยบริการ นาข้อมูล
ขึ้นเว็บไซต์
2. ตรวจสอบแบบคาขอกู้ยืม คัดแยกประเภท
ผู้ยืนคาขอกูย้ ืม
2.1 ตรวจสอบคาถูกต้องของคณะที่ศึกษา
อยู่ ความประสงค์ขอกู้
2.2 คัดแยกประเภทผูย้ ื่นคาขอกู้ยืมรายเก่า
เลื่อนชั้นปี รายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา และ
รายใหม่
2.3 รวบรวมรายชือ่ ผู้ยื่นคาขอกูย้ ืมรายใหม่
จัดส่งให้คณะ
3. สัมภาษณ์ผู้ยื่นคาขอกูย้ ืมรายใหม่และ
พิจารณาผู้ได้สิทธิ์กยู้ ืมเงินกองทุนฯ รายใหม่
3.1 สัมภาษณ์ผู้ยื่นคาขอกูย้ ืมรายใหม่
พิจารณาผู้ได้สิทธิ์กยู้ ืมเงินกองทุนฯรายใหม่
4. ประกาศรายชือ่ ผู้ได้รับการอนุมัติ
4.1 ประกาศรายชือ่ ผู้ได้รับการอนุมัตกิ าร
ขอกู้ยืมกองทุนฯ โดยติดเบอร์
ประกาศงานพัฒนานักศึกษาส่งข้อมูล
ให้แผนกประชาสัมพันธ์
ประกาศเสียงตามสาย ส่งข้อมูลให้งาน
วิทยบริการฯ นาข้อมูลลงเว็บไซต์
5. รับแบบแจ้งภาระค่าเล่าเรียน
5.1 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ใน
ข้อมูล
6. บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนผ่านระบบ
6.1 บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครอง
ชีพยอดเงินจากแบบแจ้งภาระค่าใช้จา่ ย
6.2 ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่าน
ระบบ
6.3 นักศึกษารับหนังสือถึงนายทะเบียน
ท้องที่ของผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เพื่อความอนุเคราะห์ลงนามรับรอง ลายมือชื่อ
ผู้ค้าประกันของนักศึกษา

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานกิจการพิเศษ
ขั้นตอนการทางาน (FLOWCHART)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานรับโทรศัพท์สายนอก โอนสายภายใน ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

หัวหน้า
แผนประชาสัมพันธ์

เริ่มต้ น

รับโทรศัพท์จากสายภายนอก

วางสาย
รับโทรศัพท์จากภายนอก
ดาเนินการ
แจ้ งผู้มาติดต่อ
ไม่ต้องการ

สอบถาม

ต้ องการ

ไม่มีผ้ รู ับสาย

โอนสาย

มีผ้ รู ับสาย

บันทึกข้ อมูล

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น

โอนสายไปยังหน่วยงานภายในที่สายนอก
ต้องการติดต่อ / กรณีไม่มีผรู้ ับสาย สอบถาม
ข้อมูลและโอนสายให้ใหม่ หรือวางสาย

บั
นทึกข้อมูลโทรศัพท์สายนอกโทรเข้าภายในและ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาสรุปการใช้โทรศัพท์
ประจาเดือน

สิ ้นสุด
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานบริการขอพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

หัวหน้า
แผนประชาสัมพันธ์

รับแบบฟอร์ม/ตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล/รหัส
นักศึกษา เพื่อตรวจสอบตารางของนักศึกษา

เริ่ มต้ น
แจ้ งข้ อมูล

ติดต่อด้ วยตัวเอง

ดาเนินการตรวจสอบแบบฟอร์ม และผูม้ าติดต่อ
พร้อมแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้
ตรวจสอบตารางเรียนในระบบทะเบียน โดย
ตรวจสอบจากชื่อ นามสกุล/ รหัสนักศึกษา

ตรวจสอบ
กรณีเป็นผู้ปกครองดาเนินการติดต่อนักศึกษา
เพื่อให้มาพบผู้ปกครอง/กรณีไม่ใช่ผู้ปกครอง
ไม่ให้ข้อมูล
ไม่อนุญาต

มีข้อมูล

พิจารณา

ดาเนินการติดต่อนักศึกษา เพื่อให้มาพบ
ผู้ปกครอง การประกาศเสียงตามสาย ใข้ในกรณี
ฉุกเฉินเท่านั้น

อนุญาต

ดาเนินการ
สิ ้นสุด
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานแจ้งของหาย ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้า
แผนประชาสัมพันธ์

Flow Chart

เริ่มต้ น

รับแบบฟอร์ ม

ดาเนินการ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

รับแบบฟอร์มแจ้งของหาย/ตรวจเช็คข้อมูล
รายละเอียดของที่แจ้งหาย/ชื่อ-นามสกุล-เบอร์
โทรศัพท์

ดาเนินการประสานงานหน่วยงานต่างๆ/
สานักงาน/อาคารสถานที/่ หัวหน้าแม่บ้าน

กรณีไม่พบของที่หาย/บันทึกข้อมูล เพื่อรอการ
ติดต่อจากผู้แจ้งและแจ้งให้ทราบ

สิ ้นสุด
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานส่งคืนของที่เก็บได้ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้า
แผนประชาสัมพันธ์

Flow Chart

เริ่มต้ น

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

รับแบบฟอร์ม พร้อมรับคืนของหายที่มีผู้เก็บได้
นาส่งคืน

รับแบบฟอร์ ม

ดาเนินการตรวจเช็คของที่มีผู้นาส่ง มามอบให้
และกรอกข้อมูล ของผู้นาส่ง (ชื่อ-นามสกุล/
เบอร์โทรศัพท์) ให้ผู้ทาของหายโทรกลับเพื่อ
ขอบคุณผู้ที่นาของที่เก็บได้มาคืน

ดาเนินการ

ตรวจเช็คข้อมูลรายชื่อ/เบอร์โทรศัพท์/กรณีที่
เป็นของนักศึกษา/ให้ตรวจเช็คประวัติเบอร์
โทรศัพท์มือถือ

ดาเนินการ

โทรศัพท์แจ้งนักศึกษา/หรือเจ้าของ/ให้มารับ
ของคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

สิ ้นสุด
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานเสียงตามสาย ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้า
แผนประชาสัมพันธ์

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

รับแบบฟอร์มขอให้บริการ และหลังความ
ประสงค์การขอใช้บริการ
เริ่มต้ น

รับแบบฟอร์ มขอใช้ บริ การ
ไม่ถกู ต้ อง

ดาเนินการแจ้ ง
ผู้ขอใช้ บริการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะประกาศ
เสียงตามสาย กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ดาเนินการ
แจ้งผู้ขอใช้บริการให้ทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข
หากข้อมูลถูกต้องจึงดาเนินการประกาศเสียง
ตามสาย
เรียบเรียงความถูกต้องในการประกาศ และ
ดาเนินการให้บริการประกาศเสียงตามสาย

ดาเนินการให้ บริการ

ถูกต้ อง

แจ้งผู้ขอใช้บริการให้ทราบว่าได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เรียบร้อย

จัดเก็บแบบฟอร์มขอใช้บริการ

แจ้ งผู้ขอใช้ บริการ

สิ ้นสุด
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานขอทาป้ายประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

รับแบบฟอร์ม PR.02 ขอทาป้ายประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
เริ่มต้ น

รับแบบฟอร์ ม PR.02
ขอทาป้ายประชาสัมพันธ์
ไม่ถกู ต้ อง

ตรวจสอบ

แจ้ งกลับ

ตรวจสอบแบบฟอร์ม ข้อมูลรายละเอียดของงาน
รูปแบบ ขนาดไซต์ งานออกแบบ เช่น ไวนิล,
โปสเตอร์,สติ๊กเกอร์ ฯ กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน แจ้งกลับ + ประสานขอข้อมูล
เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ โดยแจ้ง
กาหนดการล่วงหน้ายอย่างน้อย 3 วัน ทาการ
งานที่ต้องใช้วัสดุหรือหมึกจานวนมาก ต้องผ่าน
การพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาก่อนกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามความยากง่าย
และเรียงลาดับความสาคัญของงานก่อนหลัง

ถูกต้ อง

นักประชาสัมพันธ์ดาเนินการ

ดาเนินการออกแบบ/ปริ้นงาน เพือ่ ส่งมอบให้
หน่วยงานที่ขอใช้บริการ

ส่งมอบงานให้หน่วยงานที่ขอใช้บริการ

ส่งมอบงาน

สิ ้นสุด
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานการขอไฟล์ภาพ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

รับแบบฟอร์ม PR.03 ขอไฟล์ภาพ
นักประชาสัมพันธ์

เริ่มต้ น

รับแบบฟอร์ ม PR.03
ขอไฟล์ภาพ

ดาเนินการจัดหา สาเนาไฟล์ภาพโดยผู้ขอรับ
บริการต้องนาซีดี/ดีวีดี/แฟลชไดร์ท เพื่อส่งให้กับ
ผู้ขอใช้บริการ
***โดยแจ้งล่วงหน้า 1 วันทาการ
ส่งมอบงานให้หน่วยงานที่ขอใช้บริการ

นักประชาสัมพันธ์ดาเนินการ

ส่งไฟล์ภาพ

สิ ้นสุด
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานป้ายไฟวิ่ง ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

เริ่มต้ น

รับแบบฟอร์ม PR.04 ใบขอประขาสัมพันธ์ป้าย
ไฟวิ่ง

เจ้าหน้าที่
บริหารงานธุรการ
รับแบบฟอร์ ม PR.04
ใบขอประชาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่ง
แจ้ งกลับ
ไม่ถกู ต้ อง

ตรวจสอบแบบฟอร์มข้อมูล รายละเอียดของ
ข้อความประชาสัมพันธ์ กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน แจ้งกลับ + ประสานขอข้อมูล
เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ
*** โดยแจ้งล่วงหน้า 1 วันทาการ

ตรวจสอบ
ดาเนินการขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่ง
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ถูกต้ อง

ดาเนินการ

สิ ้นสุด
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานขอบริการถ่ายภาพ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

Flow Chart

รับแบบฟอร์ม PR.05 ขอรับบริการถ่ายภาพ
นักประชาสัมพันธ์
เริ่มต้ น

ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายภาพ/
หนังสือบันทึกข้อความ โดยแจ้งล่วงหน้า 3 วัน
ทาการ การรับงานทางโทรศัพท์ใช้กรณีจาเป็น
เร่งด่วนเท่านั้น
*กรณีบันทึกภาพภายนอกสถานทีห่ รือ
ต่างจังหวัด ให้แนบคาสั่งหรือบันทึกข้อความ
พร้อมใบอนุมัติตัวบุคคล (กรณีพิเศษ)

รับแบบฟอร์ ม PR.05
ขอรับบริการถ่ายภาพ

นักประชาสัมพันธ์
ดาเนินการ

แจ้ งกลับ
ไม่ถกู ต้ อง

ดาเนินการถ่ายภาพ ตามวันเวลาและสถานที่ที่
จัดงาน

ตรวจสอบ

ถูกต้ อง

ดาเนินการเขียนเนื้อหาข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
ทัง้ ภายในและภายนอกและส่งเนื้อหาข่าวให้
ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตบางพระ เพื่อลงข่าวใน
จุลสาร

นักประชาสัมพันธ์ดาเนินการ

สิ ้นสุด
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานการรับและส่งหนังสือ ภายใน – ภายนอก ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานธุรการ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

รับเอกสารต่างๆ ทั้งภายใน – ภายนอก

เริ่ มต้ น

รับ – ส่ง งานเอกสาร
ไม่ถกู ต้ อง

แยกประเภทเอกสารและตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบ

ลงเอกสารรับ – ส่ง ลงในสมุดทะเบียนรับ / ส่ง
และนาเข้าในระบบ Excel
ลงทะเบียนรับ – ส่ง
เอกสาร

นาแฟ้มเสนอเซ็นให้หัวหน้าพิจารณา

เสนอเพื่อพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา / อนุมัติ / ไม่อนุมตั ิ

พิจารณา

อนุมตั ิ

ถ่ายเอกสารและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

จบ
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งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างานกิจการพิเศษ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(WI)

1. ส่งเสริมพัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

หัวหน้างานกิจการพิเศษ
รองอธิการบดี

2. เพื่ออนุมัติการดาเนินงานตาม โครงการ

หัวหน้างานกิจการพิเศษ

3. ขอความร่วมมือในการดาเนินงาน เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามโครงการ

หัวหน้างานกิจการพิเศษ

4. เพื่ออนุมัติให้บุคลากรปฏิบตั ิงานตามเป้าหมาย
โครงการ

หัวหน้างานกิจการพิเศษ

5. เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรื่อง –เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของโครงการ

เจ้าหน้าที่งาน
กิจการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งาน
กิจการพิเศษ

6. จัดเตรียมความพร้อมในการดาเนิน –งานตาม
โครงการ
7. ปฏิบัติตามโครงการ

เจ้าหน้าที่งาน
กิจการพิเศษ

8. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบตั ิงานของโครงการ

เจ้าหน้าที่งาน
กิจการพิเศษ

9. เก็บเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงผลสรุปของการจัด
โครงการให้เป็นระเบียบ

99 | P a g e

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา 2560

สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คำนำ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถเป็นหน่วยงำนให้บริกำรได้จัดทำ กำรพัฒนำ/ปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิบัติงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ประกอบไปด้วย 8 หน่วยงำน คือ 1) งำนบริหำรงำนทั่วไป
2) งำนบริ ห ำรงำนบุ ค คล 3) งำนคลั ง 4) งำนส่ งเสริมวิช ำกำรและงำนทะเบียน 5) งำนวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 6) งำนนโยบำยและแผน 7) งำนพัฒนำนักศึกษำ 8) งำนกิจกำรพิเศษ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน
ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนตำมภำระงำนของแต่ละหน่วยงำน ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำน สำมำรถ
ดำเนินงำนแทนกันได้
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ จะนำข้อเสนอแนะมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ให้ได้มำตรฐำนและมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ตารางสรุปรายงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน........................................................................................1
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ประกาศใช้
- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ (การรับหนังสือราชการ)...........5
- มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการจัดทาคาเสนอของบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงิน
นอกงบประมาณ)..........................................................................................................................................7
- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ.......................................................9
รายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
-

งานบริหารงานทั่วไป...................................................................................................................................13
งานบริหารงานบุคคล..................................................................................................................................14
งานคลัง......................................................................................................................................................15
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.........................................................................................................16
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ..................................................................................................17
งานนโยบายและแผน..................................................................................................................................18
งานพัฒนานักศึกษา....................................................................................................................................19
งานกิจการพิเศษ.........................................................................................................................................20
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รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประจาปีการศึกษา 2559
ที่

หน่วยงาน

กระบวนการทางาน
(Flowchart)
ปีการศึกษา 2559

1
2
3
4
5
6
7
8

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล
งานคลัง
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานนโยบายและแผน
งานพัฒนานักศึกษา
งานกิจการพิเศษ

9
5
17
20
15
9
10
11

มีการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการ
(SOP)
ปีการศึกษา 2560
11
8
25
22
20
9
13
11

หมายเหตุ

มีการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านทุ ก แผนก
งาน จาก Flowchart
เป็นมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (SOP)

หมายเหตุ
ในปีการศึกษา 2560 มีการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Flowchart) ในรูปแบบเดิมเป็น มาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Standard operating Procedure : SOP) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ดังนั้น สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงได้มีการพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานทุกแผนกงาน มีการ
เพิ่ม/ลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานละเอียดยิ่งขึ้น และมีการลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป มีกระบวนการทางาน 11 กระบวนการ มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางาน ดังนี้
1.1 ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน คือ
1.1.1 ขั้นตอนการรับหนังสือ : แผนกสารบรรณ
1.1.2 ขั้นตอนการส่งหนังสือ : แผนกสารบรรณ
1.1.3 ขั้นตอนการทาลายหนังสือ : แผนกสารบรรณ
1.1.4 ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุม ห้องเรียน และสถานที่ : แผนกอาคารสถานที่
1.1.5 ขั้นตอนการขอใช้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม : แผนกอาคารสถานที่
หมายเหตุ : มี ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการรั บ หนั ง สื อ ราชการ แผนกสารบรรรณ และประกาศใช้ โ ดยการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2

2. งานบริหารงานบุคคล มีกระบวนการทางาน 8 กระบวนการ มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางาน ดังนี้
2.1 ลดกระบวนการทางาน 3 กระบวนการ คือ
2.1.1 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร : แผนกบุคลากร
2.1.2 ขั้นตอนการเกษียณอายุราชการ : แผนกทะเบียนและประวัติ
2.1.3 ขั้นตอนการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ : แผนกทะเบียนและประวัติ
2.2 ลดระยะเวลาการทางาน 2 กระบวนการ คือ
2.2.1 ขั้นตอนการเกษียณอายุราชการ : แผนกทะเบียนและประวัติ
2.2.2 ขั้นตอนการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ : แผนกทะเบียนและประวัติ
3. งานคลัง มีกระบวนการทางาน 25 กระบวนการ มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางาน ดังนี้
3.1 ลดกระบวนการทางาน 4 กระบวนการ คือ
3.1.1 ขั้นตอนการยืมเงิน : แผนกการเงิน
3.1.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : แผนกการเงิน
3.1.3 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก : แผนกบัญชี
3.1.4 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับเงินงบประมาณ GFMIS (ขบ.02) : แผนกบัญชี
3.2 ลดระยะเวลาการทางาน 5 กระบวนการ คือ
3.2.1 ขั้นตอนการรับเงินรายได้ : แผนกการเงิน
3.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : แผนกการเงิน
3.2.3 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับโอนเงินจากนักศึกษาที่ชาระเงินผ่านธนาคาร : แผนกบัญชี
3.2.4 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับเงินงบประมาณ GFMIS (ขบ.02) : แผนกบัญชี
3.2.5 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้เงินงบประมาณ : แผนกบัญชี
หมายเหตุ : มี ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ แผนกการเงิ น และประกาศใช้ โ ดยการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกระบวนการทางาน 22 กระบวนการ มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางาน
ดังนี้
4.1 ลดระยะเวลาการทางาน 8 กระบวนการ คือ
4.1.1 ขั้นตอนการขอรักษาสภาพนักศึกษา : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
4.1.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
4.1.3 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
4.1.4 ขั้นตอนการมอบตัวนักศึกษา : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
4.1.5 ขั้นตอนการขอแจ้งสาเร็จการศึกษา : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
4.1.6 ขั้นตอนการอัดสาเนา : แผนกเอกสารการพิมพ์
4.1.7 ขั้นตอนการจัดทาข้อสอบ : แผนกเอกสารการพิมพ์
4.1.8 ขั้นตอนการจัดทาตารางสอบ : แผนกส่งเสริมและบริการวิชาการ
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5. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการทางาน 20 กระบวนการ มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน ดังนี้
5.1 ลดกระบวนการทางาน 2 กระบวนการ คือ
5.1.1 ขั้นตอนการยืม - คืน : แผนกโสตทัศนศึกษา
5.1.2 ขั้นตอนการให้บริการตัดต่อสื่อวีดีทัศน์ : แผนกโสตทัศนศึกษา
5.2 ลดระยะเวลาการทางาน 4 กระบวนการ คือ
5.2.1 ขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ : แผนกห้องสมุด
5.2.2 ขั้นตอนการบริการยืม – คืน : แผนกห้องสมุด
5.2.3 ขั้นตอนการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ : แผนกระบบสารสนเทศ
5.2.4 ขั้นตอนการให้บริการบันทึกสื่อวีดีทัศน์ : แผนกโสตทัศนศึกษา
6. งานนโยบายและแผน มีกระบวนการทางาน 9 กระบวนการ มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางาน ดังนี้
6.1 ลดกระบวนการทางาน 1 กระบวนการ คือ
6.1.1 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนดาเนินโครงการ : แผนกนโยบาย
6.2 ลดระยะเวลาการทางาน 2 กระบวนการ คือ
6.2.1 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนดาเนินโครงการ : แผนกนโยบาย
6.2.2 ขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน : แผนกประกันคุณภาพ
หมายเหตุ : มี ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการจั ด ท าค าเสนอของบประมาณ(เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น /เงิ น นอกงบประมาณ)
แผนกงบประมาณ และประกาศใช้โ ดยการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการพิ จารณามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
7. งานพัฒนานักศึกษา มีกระบวนการทางาน 13 กระบวนการ มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางาน ดังนี้
7.1 ลดกระบวนการทางาน 2 กระบวนการ คือ
7.1.1 ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ : แผนกบริการและสวัสดิการ
7.1.2 ขั้นตอนการบริการด้านการรักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น : แผนกบริการและสวัสดิการ
7.2 ลดระยะเวลาการทางาน 6 กระบวนการ คือ
7.2.1 ขั้นตอนการให้บริการอุปกรณ์กีฬา : แผนกกีฬาและนันทนาการ
7.2.2 ขั้นตอนการให้บริการห้องฟิตเนส : แผนกกีฬาและนันทนาการ
7.2.3 ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร : แผนกบริการและสวัสดิการ
7.2.4 ขั้นตอนการบริการนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) : แผนกบริการและสวัสดิการ
7.2.5 ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ : แผนกบริการและสวัสดิการ
7.2.6 ขั้นตอนการบริการด้านการรักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น : แผนกบริการและสวัสดิการ
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8. งานกิจการพิเศษ มีการบวนการทางาน 11 กระบวนการ มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางาน ดังนี้
8.1 ลดกระบวนการทางาน 2 กระบวนการ คือ
8.1.1 ขั้นตอนการบริการขอถ่ายภาพ : แผนกประชาสัมพันธ์
8.1.2 ขั้นตอนการจัดทาโครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์สื บสานศิลปวัฒ นธรรมและประเพณีไทย : แผนก
ศิลปวัฒนธรรม
8.2 ลดระยะเวลาการทางาน 8 กระบวนการ คือ
8.2.1 ขั้นตอนการรับโทรศัพท์ภายนอกและโอนสายภายใน : แผนกประชาสัมพันธ์
8.2.2 ขั้นตอนการแจ้งของหาย : แผนกประชาสัมพันธ์
8.2.3 ขั้นตอนการบริการเสียงตามสาย : แผนกประชาสัมพันธ์
8.2.4 ขั้นตอนการทาป้ายประชาสัมพันธ์ : แผนกประชาสัมพันธ์
8.2.5 ขั้นตอนการขอไฟล์ภาพ : แผนกประชาสัมพันธ์
8.2.6 ขั้นตอนการบริการป้ายไฟวิ่ง : แผนกประชาสัมพันธ์
8.2.7 ขั้นตอนการบริการขอถ่ายภาพ : แผนกประชาสัมพันธ์
8.2.8 ขั้นตอนการจัดทาโครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์สื บสานศิลปวัฒ นธรรมและประเพณี ไทย : แผนก
ศิลปวัฒนธรรม
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard operating Procedure : SOP)
ที่มีการประกาศใช้ ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คู่มือมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operating Procedure: SOP)
มทร.ตะวันออก

ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ
(การรับหนังสือราชการ)

ลาดับ
ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รหัสเอกสาร
UT-SOP-001

เขียนโดย : สนง.วข.จักรพงษภูวนารถ
ออกวันที่ ควบคุมโดย : ผอ.สนง.วข.
3 ก.ค. 2561 อนุมัติโดย :

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

2

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

รับหนังสือและ
คัดแยกเอกสาร

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

ลงทะเบียน
หนังสือ
แก้ไข

3

หัวหน้า
แผนก
สารบรรณ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหาร
4

5

ไม่เห็นชอบ

ผอ.สานักงาน
วิทยาเขต

รอง
อธิการบดี
หรือ
ผู้รับมอบ
อานาจ

เสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ
เห็นชอบ

บันทึกคาสั่งการ
และสาเนาหนังสือ

1

รับหนังสือจากหน่วยงาน
ภายนอก/ภายใน และจากระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ

ลงทะเบียนรับหนังสือ
โดยแยกเป็นทะเบียนหนังสือรับ
ภายใน และทะเบียนหนังสือรับ
ภายนอก

3 นาที/
เรื่อง

01 ทะเบียนหนังสือ
รับภายใน
02 ทะเบียนหนังสือ
รับภายนอก

- ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของหนังสือ และ
เอกสารแนบ
- กรณีหนังสือครบถ้วนถูกต้อง
พิจารณากลั่นกรอง เกษียน
เสนอผู้บริหารพิจารณา
- กรณีหนังสือไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ประสานส่งคืนเจ้าของ
เรื่องดาเนินการแก้ไข

5 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ

- เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาสั่งการ

3 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ

- นาหนังสือเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการ
โดยนาเสนอผ่านอานวยการ
สานักงานวิทยาเขตฯ

2 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ
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คู่มือมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operating Procedure: SOP)
มทร.ตะวันออก

ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ
(การรับหนังสือราชการ)

ลาดับ
ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รหัสเอกสาร
UT-SOP-001

เขียนโดย : สนง.วข.จักรพงษภูวนารถ
ออกวันที่ ควบคุมโดย : ผอ.สนง.วข.
3 ก.ค. 2561 อนุมัติโดย :

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
6

7

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

บันทึกคาสังการ ออกเลข
และสาเนาหนังสือ

ส่งหนังสือให้หน่วยงาน/
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

เสร็จสิ้น

- บันทึกคาสั่งการ ลงใน
ทะเบียนหนังสือรับภายใน
ภายนอก
- หนังสือที่ส่งภายนอก ออก
เลขที่ หนังสือ วัน เดือน ปี
- คาสั่ง ประกาศ ออกเลขที่
คาสั่ง และลงวันที่
- สาเนาหนังสือเพื่อจัดส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
จัดเก็บเข้าระบบสืบค้น

3 นาที/
เรื่อง

- หนังสือต่างๆ
01 ทะเบียนหนังสือ
รับภายใน
02 ทะเบียนหนังสือ
รับภายนอก

ดาเนินการส่งหนังสือถึง
หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ
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มทร.ตะวันออก

ลาดับ
ที่

คู่มือมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operation Procedure: SOP)
ขั้นตอน การจัดทาคาเสนอของบประมาณ
(เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินนอก
งบประมาณ)

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รหัสเอกสาร
OCC-SOP-001

ออกวันที่ เขียนโดย : งานนโยบายและแผน
3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายฯ
อนุมัติโดย :
ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

งานนโยบาย
และแผน

2

งานนโยบาย
และแผน

3

งานนโยบาย
และแผน

4

งานนโยบาย
และแผน

5

งานนโยบาย
และแผน

รับนโยบายจากคณะกรรมการ
ประจา/บริหาร วข.

กาหนดแผนการจัดทา
คาเสนอของบประมาณ

แจ้งและจัดส่งหนังสือเวียน
ถึงหน่วยงาน

รวบรวมและตรวจสอบ
รายละเอียด
คาเสนอของบประมาณ
หน่วยงานในสังกัด
สรุปกรอบวงเงินในภาพรวม
และจัดเรียงลาดับของ
หน่วยงาน

1

รั บ นโยบายจากคณะกรรมการ
ประจา/บริหาร วข.

1 วัน

- บันทึกข้อความ
จากมหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดทาคา
เสนอขอ งปม.
- คู่มือการจัดทาคา
เสนอของบประมาณ
- แผนการจัดทาคา
เสนอของบประมาณ

กาหนดระยะเวลาในการจัดทาคา
เสนอของบประมาณ ให้ทันต่อการ
นาส่งมหาวิทยาลัย

1 วัน

จัดทาหนังสือและแบบฟอร์ม แจ้ง
เวียนถึงหน่วยงานให้ส่งคาเสนอขอ
งบประมาณและก าหนดเวลาใน
การจัดส่ง

1 วัน

- หนังสือแจ้งเวียน

รวบรวมตรวจสอบรายละเอียดคา
เสนอของบประมาณหากมี ก าร
แ ก้ ไ ข จ ะ มี ก า ร แ จ้ ง คื น ไ ป ยั ง
หน่วยงานเพื่อแก้ไข

15 วัน

- รายการข้อมูลที่
เสนอของบประมาณ

สรุ ป กรอบวงเงิ น ค าเสนอขอ
งบประมาณและข้อมูลเพื่อเตรียม
ให้คณะกรรมการพิจารณาคาเสนอ
ของบประมาณพิจารณาต่อไป

10 วัน

- เอกสารสรุปกรอบ
วงเงินคาเสนอขอ
งบประมาณ
ภาพรวมของ
หน่วยงานทั้งหมด
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มทร.ตะวันออก

ลาดับ
ที่

คู่มือมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operation Procedure: SOP)
ขั้นตอน การจัดทาคาเสนอของบประมาณ
(เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินนอก
งบประมาณ)

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
1

6

รหัสเอกสาร
OCC-SOP-001

สานักงาน
วิทยาเขต

ออกวันที่ เขียนโดย : งานนโยบายและแผน
3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายฯ
อนุมัติโดย :
ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กลับไป
ขั้นตอนที่ 3

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการ
ประจา/บริหาร
วข. พิจารณาคา
เสนอขอ
งบประมาณ

ผู้อานวยการสานักงานวิท ยาเขต
จั น ทบุ รี น าข้ อ มู ล ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต
จันทบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1 วัน

- มติการประชุม
พิจารณาคาเสนอขอ
งบประมาณ

ด าเนิ น การแก้ ไ ขข้ อ มู ล ตามค า
เสนอแนะและจัดทาเล่มคาเสนอ
ของบประมาณประจาปี ของวิทยา
เขตจันทบุรี พร้อมทั้งจัดส่งไปยั ง
มหาวิทยาลัยเป็นลาดับถัดไป

5 วัน

- สรุปคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
งบประมาณ วิทยา
เขต

เห็นชอบ
7

งานนโยบาย
และแผน

เสนอคาของบประมาณ วข.
ต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

สิ้นสุด
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คู่มือมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operation Procedure: SOP)

รหัสเอกสาร

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

CPC-SOP-001

มทร.ตะวันออก

ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ออกวันที่ เขียนโดย : งานนโยบายและแผน
3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายฯ
อนุมัติโดย :

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1

ผู้ขอเบิก
ผู้มาขอเบิกเสนอเรื่องขอเบิก
งบประมาณ

2

งานสาร
บรรณคลัง
รับเรื่องขอเบิก

1

1. เอกสารการขอการเบิกจ่าย
- ใบอนุมัติจัดซ้อจัดจ้างที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบ
แจ้ ง หนี้ ใ ห้ กั บ สารบรรณเจ้ า หน้ า ที่
การเงินเพื่อทาการลงรับหนังสือ
- บั นทึ กข้ อความการขอเ บิ ก
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิ นงาน/การ
เดิ น ทางไปราชการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
เรียบร้อยแล้วให้กับสารบรรณเจ้าหน้าที่
การเงินเพื่อทาการลงรับหนังสือ
1. เอกสารการเบิกจ่าย
- ใบอนุมัติจัดซ้อจัดจ้างที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบ
แจ้งหนี้
- บั นทึ กข้ อความการขอเ บิ ก
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิ นงาน/การ
เดิ น ทางไปราชการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
เรียบร้อยแล้ว

10 นาที

1 วัน

1.ใบอนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด
จ้ า ง/บั น ทึ ก ข้ อ ความ
ขอเบิกจ่ายเงิน
2.บั น ทึ ก ข้ อ ความที่
ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด า เ นิ น ง า น / ก า ร
เดินทางไปราชการ
3.ใบเสร็ จ ตัว จริง/ใบ
แจ้งหนี้
1.ใบอนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด
จ้ าง/ใบเบิ กค่ าใช้ จ่ าย
ในการ เดิ น ทางไป
ราชการ
2.บันทึกข้ อความของ
เบิกจ่ายเงิน
3.บั น ทึ ก ข้ อ ความที่
ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด า เ นิ น ง า น / ก า ร
เดินทางไปราชการ
4.ใบเสร็ จตั วจริ ง/ใบ
แจ้งหนี้
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มทร.ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operation Procedure: SOP)

รหัสเอกสาร

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

CPC-SOP-001

ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ออกวันที่ เขียนโดย : งานนโยบายและแผน
3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายฯ
อนุมัติโดย :

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
กลับไปขั้นตอนที่ 2

3

กรณีไม่ถูกต้อง

จนท. การเงิน

ตรวจสอบ
เอกสารการ
ขอเบิก

กรณีถูกต้อง

ไม่อนุมัติ

4

หน. หน่วย
เบิกจ่าย

เสนอ
ผู้อานวยการ
วิทยาเขต
อนุมัติ

2

1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรร
เงินและระบุแหล่งการใช้เงิน
2. ดาเนินการทาใบเบิกเงินตามแหล่ง
การใช้เงิน (เงินงบประมาณ/รายได้)
3. ดาเนินการทาเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัตเิ บิกเงิน
และลงนามอนุมัติเช็ค
5. ในกรณีที่จ่ายเช็คให้กับหน่วยงาน
ภายนอก เจ้าหน้าที่การเงินจะทาการ
จัดทาใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้า
เป็ น บุ ค คลธรรมดามี จ านวนเงิ น เกิ น
10,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
ถ้าเป็นนิติบุคคลมีจานวนเงินเกิน 500
บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)

1.ติดตามหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมารับเช็ค
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกนา
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินมารับ
เช็ค ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็ค
ด้วยตนเองให้นาเอกสารการมอบ
อานาจมารับ
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่
จะให้ใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อม
กับเช็ค

1 วัน

3 ชั่วโมง

กรณีเงินงบประมาณ
1.ใบขอเบิกเงิน
งบประมาณ
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
กรณีเงินรายได้
1.เอกสารใบเบิกเงิน
รายได้
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้
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คู่มือมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operation Procedure: SOP)

รหัสเอกสาร

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

CPC-SOP-001

มทร.ตะวันออก

ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ออกวันที่ เขียนโดย : งานนโยบายและแผน
3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายฯ
อนุมัติโดย :

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2

5

จนท.การเงิน

ดาเนินการขอเบิก

6

หน.แผนก
การเงิน
และหน.งาน
คลัง

ดาเนินการเบิกจ่าย

3

1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรร
เงินและระบุแหล่งการใช้เงิน
2. ดาเนินการทาใบเบิกเงินตามแหล่ง
การใช้เงิน (เงินงบประมาณ/รายได้)
3. ดาเนินการทาเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัตเิ บิกเงิน
และลงนามอนุมัติเช็ค
5. ในกรณีที่จ่ายเช็คให้กับหน่วยงาน
ภายนอก เจ้าหน้าที่การเงินจะทาการ
จัดทาใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้า
เป็นบุคคลธรรมดามีจานวนเงินเกิน
10,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
ถ้าเป็นนิติบุคคลมีจานวนเงินเกิน 500
บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)

1.ติดตามหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมารับเช็ค
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกนา
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินมารับ
เช็ค ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็ค
ด้วยตนเองให้นาเอกสารการมอบ
อานาจมารับ
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่
จะให้ใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อม
กับเช็ค

1 วัน

3 ชั่วโมง

กรณีเงินงบประมาณ
1.ใบขอเบิกเงิน
งบประมาณ
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
กรณีเงินรายได้
1.เอกสารใบเบิกเงิน
รายได้
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้
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มทร.ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operation Procedure: SOP)

รหัสเอกสาร

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

CPC-SOP-001

ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ออกวันที่ เขียนโดย : งานนโยบายและแผน
3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายฯ
อนุมัติโดย :

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3

7

8

หน.การเงิน

จนท.การเงิน

ดาเนินการลงจ่ายในทะเบียนคุม
รับ – จ่าย เงินประจาวัน/
ทะเบียนคุมเช็ค/รายงานเงิน
คงเหลือ

1.นาเอกสารการเบิกจ่ายลง
ประทับตรา “จ่ายแล้ว” ประจาวัน
และให้หัวหน้างานคลังลงนามในที่
ประทับตรา
2.น าเอกสารที่ ป ระทั บ ตาม “จ่ า ย
แล้ ว ”ลงทะเบี ย น รั บ – จ่ า ยเงิ น
ประจาวัน
3. บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมเช็ค
ที่สั่งจ่าย
4. ดาเนินการทารายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน

ดาเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ให้แผนกบัญชี

1.รวมรวมเอกสารใบเบิกเงินที่ประทับ
ตาม “จ่ายแล้ว” ประจาวัน
2.ลงทะเบียนคุมใบรับใบสาคัญ/
ใบเสร็จรับเงิน
3.จัดทาใบนาส่งเอกสารการเบิก
จ่ายเงินเพื่อส่งให้กับแผนกบัญชี

จบ

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้
2.เช็ค/ทะเบียนคุม
เช็ค
1 วัน

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้
3 ชั่วโมง
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รายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

กระบวนการ

แผนกสารบรรณ
1 ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
2 ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ
3 ขั้นตอนการทาลายหนังสือราชการ
4 ขั้นตอนการทารายงานการประชุม
แผนกอาคารสถานที่
1 ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุม ห้องเรียน และสถานที่
2 ขั้นตอนการขอใช้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม
3 การขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด
แผนกยานพาหนะ
1 ขั้นตอนการให้บริการยานพาหนะ
แผนกรักษาความปลอดภัย
1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัย
แผนกประชุมและพิธีการ
1 ขั้นตอนการจัดประชุมพิธีการและการจัดเลี้ยง
2 ขั้นตอนสารวจวัสดุและอุปกรณ์

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 การพัฒนา/ปรับปรุง
ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา
(นาที)
(นาที)
(นาที)
2
2
4
6

1,465
1,465
10,440
1,480

8
7
5
6

20
4,328
21,600
10,080

+6
+5
+1
-

-1,445
+2,863
+11,160
+8,600

5
5
6

24
44
76

8
7
6

18
22
13

+3
+2
-

-6
-22
-63

5

22

7

1,563

+2

+1,541

5

1,465

5

4,333

-

+2,868

4
6

186
215

4
6

186
215

-

-
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รายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

กระบวนการ

แผนกบุคลากร
1 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร
2 ขั้นตอนการจัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ
3 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทางาน Work Permit
แผนกทะเบียนและประวัติ
1 ขั้นตอนการบันทึกจัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มประวัติ
2 ขั้นตอนการเกษียณอายุราชการ
3 ขั้นตอนการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แผนกวินัยและนิติกร
1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 การพัฒนา/ปรับปรุง
ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา
(นาที)
(นาที)
(นาที)
10
5
5

4,480
15
1,480

8
5
5

11,575
15
1,480

-2
-

+7,095
-

3
10
8

18
160
115

3
5
5

25
50
70

-5
-3

+7
-110
-45

7

100

7

100

-

-
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รายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
งานคลัง ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

กระบวนการ

แผนกการเงิน
1 ขั้นตอนการรับเงินรายได้
2 ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน
3 ขั้นตอนการยืมเงิน
4 ขั้นตอนการฝากเงินสดและจัดทาเงินคงเหลือประจาวัน
5 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
6 ขั้นตอนการเบิกค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
แผนกบัญชี
1 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก
2 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับรูร้ ายได้ที่นักศึกษาชาระเงินผ่าน
ธนาคาร
3 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับโอนเงินจากนักศึกษา ที่ชาระเงิน
ผ่านธนาคาร
4 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้
เงินรายได้
5 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการตั้งเจ้าหนี้ และใบสาคัญค้างจ่ายเงิน
งบประมาณ
6 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการรับเงินงบประมาณ GFMIS (ขบ.02)
7 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้
เงินงบประมาณ
8 ขั้นตอนการจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือนและประจาปี
9 ขั้นตอนการจัดทาต้นทุน
10 ขั้นตอนการจัดการงานทะเบียนคุมเงินสดในมือและเงินฝาก
ธนาคาร
11 ขั้นตอนการจัดการงานทะเบียนคุมเงินรายได้จากการจัด
การศึกษา
12 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทะเบียนคุมเงินสดรับฝากอื่น
13 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทะเบียนคุมลูกหนี้
14 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทะเบียนคุมเจ้าหนี้
แผนกพัสดุ
1 ขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธี E – Bidding
3 ขั้นตอนวิธีการคัดเลือก

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 การพัฒนา/ปรับปรุง
ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา
(นาที)
(นาที)
(นาที)
4
8
6
5
7
7

24
210
1,493
1,560
2,654
1,443

4
7
6
5
6
7

10
3,248
1,493
1,560
123
1,443

-1
-1
-

-14
+3,038
-2,531
-

6
6

43
61

5
6

59
62

-1
-

+16
+1

6

45

6

44

-

-1

6

45

6

45

-

-

4

39

6

62

+2

+23

6
6

43
45

5
6

42
44

-1
-

-1
-1

5
5
4

11,525
45
26

6
5
5

31,680
45
26

+1
-

20,155
-

4

31

4

31

-

-

4
4
4

26
26
26

4
4
4

26
26
26

-

-

12
19
11

30,440
73,650
37,560

12
19
11

30,440
73,650
37,560

-

-
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รายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

กระบวนการ

แผนกส่งเสริมและบริการวิชาการ
1 ขั้นตอนการรับหนังสือ
2 ขั้นตอนการส่งหนังสือ
3 ขั้นตอนการจัดทาตารางสอบ
4 ขั้นตอนการจัดทาใบเบิกค่าธุรการภาคสมทบ จักรพงษ์ และอีเทค
แผนกเอกสารการพิมพ์
1 ขั้นตอนการจัดทาข้อสอบ
2 ขั้นตอนการอัดสาเนา (ทั่วไป)
แผนกทะเบียนและสถิตนิ ักศึกษา
1 ขั้นตอนการถอนรายวิชา
2 ขั้นตอนการขอรักษาสภาพนักศึกษา
3 ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา
4 ขั้นตอนการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา
5 ขั้นตอนการขอเปลีย่ นกลุ่มเรียน
6 ขั้นตอนการขอโอนย้ายสถานศึกษา
7 ขั้นตอนการขอเรียนข้ามสถานศึกษา
8 ขั้นตอนการขอย้ายห้องเรียน
9 ขั้นตอนการขอย้ายสาขาวิชา/ย้ายคณะ
10 ขั้นตอนการลงทะเบียน
11 ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชา
12 ขั้นตอนการประมวลผลการศึกษา
13 ขั้นตอนการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
14 ขั้นตอนการออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา
15 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา
16 ขั้นตอนการมอบตัวนักศึกษา
17 ขั้นตอนการพิจารณาขอสาเร็จการศึกษา
18 ขั้นตอนการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (นักศึกษาแรกเข้า)
19 ขั้นตอนการขอแจ้งสาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 การพัฒนา/ปรับปรุง
ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา
(นาที)
(นาที)
(นาที)
3
4
9
9

30
1,510
5,850
3,280

6
7
9
10

1,466
4,380
2,010
9,060

+3
+3
+1

+1,436
+2,870
-3,840
+5,780

5
4

317
235

6
4

132
82

+1
-

-185
-153

6
6
7
6
6

6
5,760
1,445.5
1,444.5
5.5
5,770.5
5,768.5
1,444.5
1,444.5
11,520
1,440
8,640
4,332
4,320
54,720
1,440
4,768
5,887
15,840

6
7
7
6
6
9
8
6
7
7
6
5
5
7
11
7
9
8
13

6
5.5
1,445.5
1,444.5
5.5
5,770.5
5,768.5
1,444.5
1,444.5
19.5
7.5
18
4,332
1,447
80
131.5
4,768
5,887
2,920

+1
+1
+2
-2
+1

-5,754.5
-11,500.5
-1,432.5
-5,622
-2,873
-54,640
-1,308.5
12,920

8
6
7
6
6
5
5
7
9
9
9
8
12

17

รายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

กระบวนการ

แผนกห้องสมุด
1 ขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2 ขั้นตอนงานบริการยืม – คืน
3 ขั้นตอนการบริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
4 ขั้นตอนงานให้บริการบทความวารสารผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
แผนกระบบสารสนเทศ
1 ขั้นตอนงานซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
2 ขั้นตอนงานให้บริการห้องเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Self Access
Learning)
3 ขั้นตอนการกู้บัญชีเครือข่ายไร้สายของวิทยาเขตฯ
แผนกเครือข่าย
1 ขั้นตอนงานซ่อมบารุงเครือข่าย
แผนกโสตทัศนศึกษา
1 ขั้นตอนงานบริการยืม – คืน
2 ขั้นตอนงานซ่อมบารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3 ขั้นตอนให้บริการห้องประชุม อบรม กิจกรรม
4 ขั้นตอนให้บริการโสตทัศนูกรณ์เพือ่ การเรียน
5 ขั้นตอนงานให้บริการบันทึกสื่อวีดที ัศน์
6 ขั้นตอนการให้บริการตัดต่อสื่อวีดที ัศน์
7 ขั้นตอนการให้บริการบันทึกเสียง
8 ขั้นตอนการให้บริการตัดต่อเสียง
9 ขั้นตอนการให้บริการแปลงไฟล์
10 ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์วงจรปิด
11 ขั้นตอนการให้บริการอื่นๆ

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 การพัฒนา/ปรับปรุง
ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา
(นาที)
(นาที)
(นาที)
6
5
3
3

45,080
21,018
10
55

7
4
4
4

22,480
23
11
65

+1
+1
+1

-22,600
-20,995
+1
+10

5
4

36
3

3
4

30
6

+2
-

-6
+3

3

6

3

6

-

-

5

45

5

120

-

+75

5
2
4
4
5
5
6
4
4
3
4

31
10+
65
95
148
148
85
220
85
85
150

4
3
4
4
7
4
6
4
4
3
4

60
55
65
95
85
240
85
220
85
85
150

-1
+1
+2
-1
-

+29
+45
-63
+92
-
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รายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

กระบวนการ

แผนกนโยบาย
1 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี
2 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนดาเนินโครงการ
4 ขั้นตอนการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
แผนกงบประมาณ
1 ขั้นตอนการจัดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
2 ขั้นตอนการขออนุมัติดาเนินโครงการที่เป็นไปตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
3 ขั้นตอนการติดตาม สรุปผลการดาเนินงานโครงการและใช้จ่าย
งบประมาณ
แผนกประกันคุณภาพ
1 ขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 การพัฒนา/ปรับปรุง
ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา
(นาที)
(นาที)
(นาที)
10
6
5
6

9,540
6,060
70
6,060

10
6
4
6

23,460
10,620
25
14,585

-1
-

+13,920
+4560
-45
+8525

8
5

41,650
1,545

8
7

54,995
44,665

+2

+13,345
+43120

7

4,470

7

4,470

-

-

10

14,380

28

4,115

+18

-10,265
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รายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

กระบวนการ

แผนกกิจกรรมนักศึกษา
1 ขั้นตอนงานกิจกรรมนักศึกษา
แผนกกีฬาและนันทนาการ
1 ขั้นตอนการให้บริการอุปกรณ์กีฬา
2 ขั้นตอนการให้บริการห้องฟิตเนส
แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
1 ขั้นตอนออกแนะแนวการศึกษาต่อ
แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1 ขั้นตอนการบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2 ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
3 ขั้นตอนขบวนการบริหารจัดการโรงอาหาร
4 ขั้นตอนการบริการนักศึกษาวิชาทหาร (รด)
5 ขั้นตอนงานทุนการศึกษา
6 ขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
(กรณีสารองจ่าย)
7 การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุ
8 ขั้นตอนการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ห้องพยาบาล
9 ขั้นตอนการบริการด้านการรักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 การพัฒนา/ปรับปรุง
ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา
(นาที)
(นาที)
(นาที)
7

3,450

8

30,240

+1

+26,790

8
8

2,485
2,497

10
10

1,650
1,566

+2
+2

-835
-931

16

3,546

16

3,546

-

-

16
7
6
8
13
8

148,020
53,100
9,000
87,300
59,042
220

17
11
6
8
13
8

226,080
23,043
93,600
14,402
59,042
220

+1
+4
-

+78,060
-30,057
+84,600
-72,898
-

10
7
6

22,550
150
3,438

5
7
5

3,010
150
65

-5
-1

-19,540
-3,503

20

รายงานผลการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
งานกิจการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

กระบวนการ

แผนกกิจกรรมนักศึกษา
1 ขั้นตอนการรับโทรศัพท์สายนอก โอนสายภายใน
2 ขั้นตอนการขอพบนักศึกษา
3 ขั้นตอนการแจ้งของหาย
4 ขั้นตอนการส่งคืนของหาย
5 ขั้นตอนงานเสียงตามสาย
6 ขั้นตอนการทาป้ายประชาสัมพันธ์
7 ขั้นตอนการขอไฟล์ภาพ
8 ขั้นตอนงานป้ายไฟวิ่ง
9 ชั้นตอนการบริการขอถ่ายภาพ
แผนกกีฬาและนันทนาการ
1 ขั้นตอนการจัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560 การพัฒนา/ปรับปรุง
ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา ขั้นตอน ระยะเวลา
(นาที)
(นาที)
(นาที)
4
4
2
3
4
4
3
3
4

15
35
5,480
40
2,625
5,790
750
750
5,795

4
4
3
4
4
4
3
3
3

10
105
70
80
20
4,326
11
16
36

+1
+1
-1

-5
+70
-5,410
+40
-2,605
-1,464
-739
-734
-5,759

9

23,760

7

12,960

-2

-10,800

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard operating Procedure)
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำนำ
ส ำนั ก งำนวิ ท ยำเขตจั ก รพงษภู ว นำรถเป็ น หน่ ว ยงำนให้ บ ริ ก ำรได้ จั ด ท ำ มำตรฐำนขั้ น ตอนกำร
ปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedures: SOP) ซึ่งประกอบไปด้วย 8 หน่วยงำน คือ 1) งำนบริหำรงำนทั่วไป
2) งำนบริหำรงำนบุ คคล 3) งำนคลัง 4) งำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบีย น 5) งำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 6) งำนนโยบำยและแผน 7) งำนพัฒนำนักศึกษำ 8) งำนกิจกำรพิเศษ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนใช้เป็นแนวทำงใน
กำรดำเนินงำนตำมภำระงำนของแต่ละหน่วยงำน ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำน สำมำรถดำเนินงำนแทนกันได้
ส ำนั กงำนวิทยำเขตจั กรพงษภูว นำรถ จะติ ดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่กำหนดของขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) เพื่อนำข้อเสนอแนะมำพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรให้ได้มำตรฐำนและมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรภ

สารบัญ
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การรับหนังสือ.....................................................................................................................................................................................................1
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การทาลายหนังสือ..............................................................................................................................................................................................3
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- การบริการยานพาหนะ.......................................................................................................................................................................................9
แผนกรักษาความปลอดภัย
- การรักษาความปลอดภัย..................................................................................................................................................................................10
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แผนกบุคลากร
- การสรรหารับสมัครงาน....................................................................................................................................................................................13
- การจัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ............................................................................................................................................................................15
- การขอใบอนุญาตทางาน Work Permit อาจารย์ชาวต่างชาติ.........................................................................................................................16
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- การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติ...........................................................................................................................................................17
- การเกษียณอายุราชการ....................................................................................................................................................................................18
- การขอเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์...........................................................................................................................................................................19
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- การรับเรื่องร้องเรียน........................................................................................................................................................................................20
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การรับเงินรายได้............................................................................................................................................................................................21
การเบิกเงินเดือน............................................................................................................................................................................................22
การยืมเงิน......................................................................................................................................................................................................23
การฝากเงินสดและจัดทาเงินคงแหลือประจาวัน............................................................................................................................................25
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- การบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก.................................................................................................................................................30
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานบริหารงานทั่วไป
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedures: SOP)

ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ
(การรับหนังสือราชการ)
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกสารบรรณ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

2

จนท. แผนก
สารบรรณ

รับหนังสือและคัดแยกเอกสาร

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

ลงทะเบียน
หนังสือ
แก้ไข

3

หัวหน้า
แผนก
สารบรรณ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหาร
4

5

ผอ.
สานักงาน
วิทยาเขต
รอง
อธิการบดี
หรือ
ผู้รับมอบ
อานาจ

ไม่เห็นชอบ

เสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ
เห็นชอบ

บันทึกคาสั่งการ
และสาเนาหนังสือ

รั บ ห นั ง สื อจ า กห น่ ว ย งาน 2 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ
ภายนอก/ภายใน และจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนรับหนังสือ
3 นาที/เรื่อง - ทะเบียนหนังสือรับ
โดยแยกเป็นทะเบียนหนังสือ
01 ทะเบียนหนังสือ
รับภายใน และทะเบียนหนังสือ
รับภายใน
รับภายนอก
02 ทะเบียนหนังสือ
รับภายนอก
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 5 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ
ครบถ้ ว นของหนั ง สื อ และ
เอกสารแนบ
- กรณี ห นั ง สื อ ครบถ้ ว น
ถู ก ต้ อ ง พิ จ ารณากลั่ น กรอง
เกษียนเสนอผู้บริหารพิจารณา
- กรณี ห นั ง สื อ ไม่ ค รบถ้ ว น
ถูกต้อง ประสานส่งคืนเจ้าของ
เรื่องดาเนินการแก้ไข
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อ 3 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ
พิจารณาสั่งการ
น า ห นั ง สื อเ ส นอผู้ บ ริ ห า ร 2 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า สั่ ง ก า ร โ ด ย
น า เ ส น อ ผ่ า น อ า น ว ย ก า ร
สานักงานวิทยาเขตฯ

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

1

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ
(การรับหนังสือราชการ)
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกสารบรรณ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
6

7

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

บันทึกคาสังการ ออกเลข
และสาเนาหนังสือ

ส่งหนังสือให้หน่วยงาน/
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บันทึกคาสั่งการ ลงในทะเบียน 3 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ
หนังสือรับภายใน ภายนอก
01 ทะเบียนหนังสือ
- หนังสือที่ส่งภายนอก ออก
รับภายใน
เลขที่ หนังสือ วัน เดือน ปี
02 ทะเบียนหนังสือ
- คาสั่ง ประกาศ ออกเลขที่
รับภายนอก
คาสั่ง และลงวันที่
- ส าเนาหนั ง สื อ เพื่ อ จั ด ส่ ง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
จัดเก็บเข้าระบบสืบค้น
ด า เ นิ น ก า ร ส่ ง ห นั ง สื อ ถึ ง 2 นาที/เรื่อง - หนังสือต่างๆ
หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

เสร็จสิ้น

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

2

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ
(การส่งหนังสือราชการ)
ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกสารบรรณ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ร่ า ง และพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ออก/
คาสั่ง/ประกาศ

10 นาที

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1
2
3

จนท.
สารบรรณ
จนท.
สารบรรณ

ร่างและพิมพ์หนังสือออก/คาสั่ง/ประกาศ

รับหนังสือ/คาสั่ง/ประกาศ

รับหนังสือ/คาสั่ง/ประกาศ

หน.
สารบรรณ

2 นาที
ไม่ถกู ต้ อง

ตรวจสอบความถูกต้อง
15 นาที

ตรวจสอบ
ถูกต้ อง

4
5

6

7

จนท.
สารบรรณ
รอง
อธิการบดีฯ
/
ผู้อานวยการ
สานักงานฯ
จนท.
สารบรรณ
จนท.
สารบรรณ

น าเสนอรองอธิ ก ารบดี ฯ เพื่ อ
พิจารณา

นาเสนอรองอธิการบดีฯ

3 - 5 วัน

พิจารณาลงนาม
3 - 5 วัน
พิจารณา

ลงนาม

ลงทะเบียนหนังสือส่ง/ออกเลขคาสั่ง

จัดเก็บสาเนา

จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก

ลงทะเบียนหนังสือส่ง/คาสั่ง
3 นาที
จั ด ท าส าเนา2ชุ ด ให้ ห น่ ว ยงาน
เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และจัดส่ง
ต้นฉบับให้หน่วยงานภายนอก

- ทะเบียนหนังสือ
01 ทะเบียนหนังสือ
ส่ง
02 ทะเบียนคาสั่ง
- สาเนาหนังสือ

5 นาที

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

3

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ
(การทาลายหนังสือราชการ)
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกสารบรรณ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
1

2

จนท.สารบร
รณ

สารวจหนังสือที่ครบกาหนดอายุ
การเก็บ

จนท.สารบร
รณ
ทาบัญชีหนังสือ

3

4

รอง
อธิการบดีฯ

แต่งตังคณะกรรมการ
้
ทาลายหนังสือ

คณะกรรมก
ารทาลายฯ

คัดแยกหนังสือที่อายุ
ครบกาหนด
เห็นควรทาลาย

ไม่ควรทาลาย

เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ผ น ก ส า ร บ ร ร ณ
ตรวจสอบหนังสือที่ครบกาหนดอายุ
การเก็บในปีนั้น
หัวหน้าแผนกสารบรรณจัดทาบัญชี
ห นั ง สื อ ข อ ท า ล า ย เ ส น อ ร อ ง
อธิ ก ารบดี ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการทาลายหนังสือ
ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฯ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการท าลายหนั ง สื อ
ประกอบด้วยประธานและกรรมการ
อีกอย่างน้อยสองคน
คัดแยกหนังสือที่อายุครบกาหนด
- คณะกรรมการทาลาย
- พิ จ ารณาหนั ง สื อ ที่ จ ะขอ
ทาลายตามบัญชีหนังสือขอทาบาย
โดยแยกเป็น
- ไม่ควรทาลายควรเก็บต่อ
- ทาลายโดยวิธีเผา
- ทาลายโดยวิธีย่อยสลาย

7 วัน
- บันทึกข้อความ
2 วัน
2 - 3 วัน

- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

3 วัน

เก็บหนังสือไว้
ทาลายงวดต่อไป

1

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

4

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ
(การทาลายหนังสือราชการ)
ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

4 (ต่อ) จนท.สารบรรณ

5

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1

1

ท าหนัง สื อ เชิญ
คณะกรรมการ
และผู้บริ หาร

เขียนโดย : แผนกสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกสารบรรณ

ทาการย่อย

จนท.สารบรรณ/
คณะกรรมการ
ทาลายฯ

เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ร บ ร ร ณ ท า
หนังสือเชิญคณะกรรมการ

เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ร บ ร ร ณ /
คณะกรรมการทาลายฯ เผา
ทาลายหนังสือราชการที่อายุ
ครบกาหนดทาลาย

- บันทึกข้อความ
เชิคณะ
กรรมการฯ

1 – 2 วัน

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

5

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ
(การทารายงานการประชุม)
ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกสารบรรณ
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกสารบรรณ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

2

เจ้าหน้าที่แผนก
สารบรรณ

พิมพ์รายงานการประชุม

หัวหน้าแผนก
สารบรรณ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

3

หัวหน้าแผนก
สารบรรณ

4

รองอธิการบดีฯ

เจ้าหน้าที่แผนกสารบรรณพิมพ์
รายงานการประชุม

1-2 วัน

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถุ ก ต้ อ ง
เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนกสารบรรณ
ตรวจสอบความถูกต้องของค า
และภาษาที่ ใ ช้ ว่ า เหมาะสม
หรือไม่ ถ้าพิมพ์ผิดและใช้คาไม่
ถูกต้องจะต้องกลับไปแก้ไขใหม่

1 วัน

2 วัน

นาเสนอรองอธิการบดีฯ

1 วัน

ไม่ลงนาม

พิจารณา
ลงนาม

5

เจ้าหน้าที่แผนก
สารบรรณ

6

เจ้าหน้าที่แผนก
สารบรรณ

1 วัน

ทาสาเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

จัดเก็บรายงานการประชุม

- ทาสาเนาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
- แผนกสารบรรณเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 1 ชุด

1 วัน

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

6

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอใช้บริการห้องประชุม ห้องเรียน
และสถานที่
ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกอาคารสถานที่
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- นักศึกษา

2

- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- นักศึกษา
- หัวหน้า /
เจ้าหน้าที่ แผนก
อาคารสถานที่

3

4

5

6
7

8

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
แผนกอาคาร
สถานที่

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
แผนกอาคาร
สถานที่
-

อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
แผนกอาคาร
สถานที่

ขอแบบฟอร์มใบคาขอใช้สถานที่
และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ใช้สถานที
ส่งแบบฟอร์มใบคาขอใช้สถานที่

พิจารณาตรวจสอบ

อนุมัติ

ดาเนินการรับ
เอกสาร และ
ตรวจสอบ
ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ กรอกแบบฟอร์ม
อนุญาตให้ใช้สถานที่

รับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่

ประเมินการใช้บริการ

สรุปผลและปรับปรุงการ
ให้บริการ

ไม่อนุมัติ

แจ้ง
สาเหตุ

ผู้ใช้บริการมารับแบบฟอร์ม
เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบคาขอ
ใช้สถานที่

2 นาที

แบบฟอร์ม
คาขอใช้
สถานที่

นาแบบฟอร์มยื่นแก่
หัวหน้า / เจ้าหน้าที่แผนก
อาคารสถานที่
หัวหน้า / เจ้าหน้าที่แผนก
อาคารสถานที่ตรวจสอบข้อมูล
ในใบข้อใช้บริการ

2 นาที

แบบฟอร์ม
คาขอใช้
สถานที่
แบบฟอร์ม
คาขอใช้
สถานที่

- หัวหน้า / เจ้าหน้าที่แผนก
อาคารสถานที่ตรวจสอบห้อง
ประชุม ห้องเรียน และสถาน
ที่ว่าง
- เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
พิจารณาอนุมัติการให้ใช้บริการ
- เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม
อนุญาตให้ใช้สถานที่
- เจ้าหน้าที่จดบันทึกการขอใช้
บริการตามวันเวลาที่ขอใช้
บริการ
อาจารย์/เจ้าหน้าที/่ นักศึกษา
รับใบอนุญาตการใช้สถานที่เพื่อ
นาไปใช้
อาจารย์/เจ้าหน้าที/่ นักศึกษา
กรอกแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการแผนก
อาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานที่
ดาเนินการสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
และปรับปรุงการให้บริการให้ดี
ขึ้น

3 นาที

แบบฟอร์ม
คาขอใช้
สถานที่

1 นาที

แบบฟอร์ม
อนุญาตให้ใช้
สถานที่

1 นาที

แบบฟอร์ม
อนุญาตให้ใช้
สถานที่
แบบประเมิน
ความพึง
พอใจ

2 นาที

2 นาที

5 นาที

แบบประเมิน
ความพึง
พอใจ

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอใช้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม

ลาดับ
ที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกอาคารสถานที่
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงา
น

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- นักศึกษา

2

- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- นักศึกษา

3

หัวหน้า/
เจ้าหน้าที่ แผนก
อาคารสถานที่

4

5

6

7

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
แผนกอาคาร
สถานที่
หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
แผนกอาคาร
สถานที่
- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- นักศึกษา
หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
แผนกอาคาร
สถานที่

ขอแบบฟอร์มใบคาขอใช้บริการ/แจ้ง
ซ่อมและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ส่งแบบฟอร์มใบคาขอใช้
บริการ/แจ้งซ่อม

พิจารณา

อนุมัติ

ดาเนินการรับ
เอกสาร และ
ตรวจสอบ

ดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม

ประเมินการใช้บริการ

สรุปผลและปรับปรุงการ
ให้บริการ

ไม่อนุมัติ

บันทึกแจ้ง
แผนกพัสดุ
ดาเนินการ

ผู้ใช้บริการมารับแบบฟอร์มเพื่อ
กรอกแบบฟอร์มใบคาขอใช้
บริการ/แจ้งซ่อม

2 นาที

นาแบบฟอร์มยื่นแก่
หัวหน้า / เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร
สถานที่

2 นาที

หัวหน้า / เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร
สถานที่ตรวจสอบข้อมูลใบขอใช้
บริการ/แจ้งซ่อม

2 นาที

- เจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานที่
ลงตรวจสอบพื้นที่ ตามใบคาขอ
ใช้บริการ/แจ้งซ่อม
- หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
พิจารณาอนุมัติการให้ใช้บริการ
- เจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานที่
ดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
ตามใบขอใช้บริการ

10 นาที

อาจารย์/เจ้าหน้าที/่ นักศึกษา
กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการแผนกอาคาร
สถานที่
เจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานที่
ดาเนินการสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
และปรับปรุงการให้บริการให้ดี
ขึ้น

* ขึ้นอยู่
กับงานที่
แจ้งซ่อม
1 นาที

5 นาที

แบบฟอร์ม
ใบคาขอใช้
บริการ/แจ้ง
ซ่อม
แบบฟอร์ม
ใบคาขอใช้
บริการ/แจ้ง
ซ่อม
แบบฟอร์ม
ใบคาขอใช้
บริการ/แจ้ง
ซ่อม
แบบฟอร์ม
ใบคาขอใช้
บริการ/แจ้ง
ซ่อม
แบบฟอร์ม
ใบคาขอใช้
บริการ/แจ้ง
ซ่อม
แบบประเมิน
ความพึง
พอใจ
แบบประเมิน
ความพึง
พอใจ

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
(โทรทัศน์วงจรปิด)
ลาดับ
ที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกอาคารสถานที่
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้บริการมารับแบบฟอร์ม เพื่อ
กรอกแบบฟอร์มใบคาขอใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
(โทรทัศน์วงจรปิด)
นาแบบฟอร์มยื่นแก่หัวหน้า /
เจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานที่

2 นาที

- หัวหน้า / เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร
สถานที่ พิจารณาอนุมัติ
- หากได้รับการอนุมัติเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบจะดาเนินการจัดทา
ข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
- หากข้อมูลไม่ได้รับการอนุมัติ
เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่ วข้องจะทาการแจ้งผู้
มาขอใช้บริการให้ทราบสาเหตุการ
พิจารณาและกลับไปดาเนินการ

2 นาที

แบบฟอร์มใบคา
ขอใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
แบบฟอร์มใบคา
ขอใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล)
แบบฟอร์มใบคา
ขอใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

ข้อมูลที่ดาเนินการจัดทาเรียบร้อย
แล้วจะให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบความ
ถูกต้อง

* ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลา
การบันทึก
ของกล้อง
วงจรปิด

แบบฟอร์มใบคา
ขอใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

- เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบและ
ยืนยันว่าถูกต้องจากผู้ขอใช้บริการ
แล้ว ข้อมูลจะทาการให้บริการ
- เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบและ
ยืนยันว่าไม่ถูกต้องจากผู้ขอใช้บริการ
แล้ว ข้อมูลจะถูกแก้ไขและดาเนินการ
ที่ขั้นตอนดาเนินการจัดทา
เจ้าหน้าที่บริการผ่านสื่อ เช่น แฟลช
ไดร์ฟ (USB) หรือ CD

2 นาที

แบบฟอร์มใบคา
ขอใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

เริ่ม
1

- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- นักศึกษา

ขอแบบฟอร์มใบคาขอใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล (โทรทัศน์วงจรปิด)

2

- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- นักศึกษา

ส่งแบบฟอร์มใบคาขอ
ใช้บริการ

3

หัวหน้า/
เจ้าหน้าที่ แผนก
อาคารสถานที่

ดาเนินการแจ้ง
ผู้ใช้บริการ

พิจารณา

อนุมัติ

4

5

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
แผนกอาคาร
สถานที่

ไม่อนุมัติ

ดาเนินการจัดทา

- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- นักศึกษา

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ข้อมูล

ถูกต้อง

6

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
แผนกอาคาร
สถานที่

ให้บริการผ่านสื่อ

แก้ไข

2 นาที

5 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบริการยานพาหนะ

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : นางสุนนั ท์ สิงห์ดวง
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

ผู้ขอใช้บริการ

2

หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ

ผู้ใช้บริการเขียนใบขอใช้บริการ

หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ

ผู้ใช้บริการกรอกใบขอใช้บริการ

1 นาที

หัวหน้าแผนก ตรวจสอบข้อมูล
ทีได้รับ จากผู้ขอใช้บริการ

1 นาที

หัวหน้าแผนกยานพาหนะนา
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
เสนอหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ทราบ

1 วัน

คาสั่ง/
บันทึก
ข้อความ

ไม่เห็นชอบ

3

หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป

หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป
ไม่เห็นชอบ

4

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขตฯ

ผู้อานวยการ
สนง.วข.
อนุมตั ิ

5
6
7

หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ
หนักงานขับรถ
หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ
หัวหน้าแผนก
ยานพาหนะ

ให้บริการใช้รถ
ประเมินการใช้บริการ
สรุปผลแลปรับปรุงการให้บริการ

หัวหน้าแผนกยานพาหนะนา
แบบฟอร์มการขอใช้บริการทีผ่ ่าน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตฯ
- อนุมัติ
- กรณีที่ไม่อนุมัติแจ้งให้ผู้
ขอใช้บริการทราบ
หั ว หน้ า แผนกยานพาหนะจั ด รถ
พร้อมพนักงานขับรถ และแจ้งผล
ขอใช้รถราชการแก่ผู้ขอใช้บริการ
หลังจากผู้ใช้บริการได้รับการ
บริการมีการประเมินการให้บริการ
หัวหน้าแผนกยานพาหนะสรุปผล
การขอใช้บริการ

1 วัน

1 นาที
ตลอดปี
การศึกษา
2 ชั่วโมง

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)

เขียนโดย : แผนกรักษาความปลอดภัย
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย
ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ก า กั บ ดู แ ล ค วา ม ป ล อด ภั ย
ที่ ป ระตู ท างเข้ า – ออก ทั้ ง 2
ประตู และเดิ น ดู ภ ายในวิ ท ยา
เขตฯ

24 ชั่วโมง

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

2

หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย

กากับ ดูแล ความปลอดภัย
และเหตุการณ์ต่างๆ ในวิทยาเขตฯ

หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย

พิจารณาตรวจสอบ
การเข้า – ออก

อนุญาต

ไม่อนุญาต
ห้ามเข้า

3

หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย

4

หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย
หัวหน้าแผนก
รักษาความ
ปลอดภัย

5

พิจารณาตรวจสอบ
การเข้ า – ออก ของอาจารย์
นักศึกษา และบุคคลภายนอก
การจราจร การแลกบัตร – คืน
บัตร
การจอดรถ ในวิทยาเขตฯโดย
ตรวจสอบบั ต รนั ก ศึ ก ษาและ
ตรวจสอบสติกเกอร์เข้า – ออก
หน้ารถยนต์ที่เข้า – ออก
- อนุญาตให้เข้า – ออกได้
- ไม่อนุญาต ห้ามเข้า

3 นาที

ลงบันทึกสมุดเหตุการณ์ประจาวัน

บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่
รั ก ษาความปลอดภั ย บั น ทึ ก
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นประจาวัน

10 นาที

ประเมินผลการใช้บริการ

ประเมินการให้บริการโดยการ
แจกแบบประเมิน

ตลอดปี
การศึกษา

สรุปผลและปรับปรุงการ
ให้บริการ

สรุ ป ผลการให้ บ ริ ก าร และ
ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

2 วัน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดประชุมพิธีการและการจัดเลี้ยง

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกประชุมและพิธกี าร
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

2

หัวหน้าแผนก
ประชุมและพิธี
การ

รับบันทึกข้อความ/แบบฟอร์ม
จากหัวหน้างาน/หน่วยงานที่จะ
จัดงาน

หัวหน้าแผนก
ประชุมและพิธี
การ

พิจารณา
อนุมัติ

3

4

จนท. แผนก
ประชุมและพิธี
การ

จนท. ประชุม
และพิธีการ

ไม่อนุมัติ

ดาเนินการตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

ทาความสะอาด – จัดเก็บอุปกรณ์

รั บ บั น ทึ ก ข้ อ ความจากหั วหน้า
งานบริหารงานทั่วไป/หน่วยงาน
ที่จะจัดการประชุมหรือพิธีการ
ต่างๆ

พิ จ ารณาบั น ทึ ก ข้ อ ความเพื่ อ
อนุ ญ าต/ไม่ อ นุ ญ าต ในการ
จัดหาเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย
จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดเตรียม
งาน
- อ นุ มั ติ จั ด เ จ้ า ห น้ า ที่
ดาเนินการ
- ไม่อนุมัติ
ด าเนิ น การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
สาหรับการจัดเลี้ยงหรือพิธีการ
ต า ม ผู้ ขอค วามอนุ เ คราะห์
ต้องการ
ท าความสะอาดและจั ด เก้ บ
อุปกรณ์ไว้บริเวณคลังที่จัดเก็บ
ให้ครบดังเดิม

3 นาที

บันทึก
ข้อความ/
แบบฟอร์มขอ
ใช้อุปกรณ์จัด
เลี้ยงหรือ
ตกแต่ง
สถานที่

3 นาที

2 ชั่วโมง
(ขึ้นอยู่กับ
งาน)
1 ชั่วโมง

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)

เขียนโดย : แผนกประชุมและพิธกี าร
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

สารวจวัสดุและอุปกรณ์
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สารวจวัสดุอุปกรณ์

สารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุด และ
จ านวนอุ ป กรณ์ที่ ใ ช้ สาหรับพิธี
การและการจัดประชุม

1 ชั่วโมง

สรุปจานวนวัสดุอุปกรณ์

สรุ ป จ านวนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ โ ดย
แยกเป็นประเภท

30 นาที

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ่านพัสดุ

ท าการสั่ ง ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่
จาเป็นเพื่อทดแทนวัสดุอุปกรณ์
ที่ ช ารุ ด หรื อ ไม่ เ พี ย งพอผ่ า น
แผนกพัสดุ

30 นาที

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

2

3

หัวหน้าแผนก
ประชุมและพิธี
การ
หัวหน้าแผนก
ประชุมและพิธี
การ
จนท. แผนก
ประชุมและพิธี
การ

แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

4

5

6

จนท. ประชุม
และพิธีการ

ไม่ครบ

ตรวจรับพัสดุ

ตรวจรั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ สั่ ง ซื้ อ
ผ่ า นแผนกพัสดุ และตรวจเช็ค
จานวนที่ถูกต้อง

20 นาที

จนท. ประชุม
และพิธีการ

ทาความสะอาดและจัดเก็บเข้าคลัง

ทาความสะอาดอุปกรณ์ที่ได้มา
ใหม่และจัดเก็บในคลังโดยแยก
ประเภทให้เรียบร้อย

1 ชั่วโมง

จนท. ประชุม
และพิธีการ

ลงบันทึกจานวนแยกประเภท

ลงบันทึกจานวนอุปกรณ์แต่ละ
ประเภท

15 นาที

ครบ

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานบริหารงานบุคคล
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
Standard Operating Procedures: SOP

ประจำปีกำรศึกษำ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การสรรหารับสมัครงาน

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบุคลากร
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

- รับเรื่องการสรรหาบุคลากรจาก
หน่วยงานที่ต้องการสรรหา
- ตรวจสอบความถูกต้องกรอบ
อัตราที่จะสรรหาทดแทน
- เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อนุมัติ

5 นาที

- บันทึกขอจ้าง

- จัดทาประกาศรับสมัคร
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา
- เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
- นาตัวประกาศรับสมัคร
ประชาสัมพันธ์และลงเวปไซต์

10 นาที

- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
สรรหา

7 วัน

- ประกาศรับ
สมัคร,คาสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สรรหา
-www.cpc.ac.
th
- ใบสมัครงาน

- จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
- นาตัวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบประชาสัมพันธ์และลงเวปไซต์
- จองห้องสอบ,จองห้องสัมภาษณ์
-โทรแจ้งคณะกรรมการสรรหา

15 นาที

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่ม

1

แผนกบุคลากร
รับเรื่องและ
ตรวจสอบ

2

รองอธิการ

ไม่อนุมัติ
พิจารณาลงนาม

อนุมัติ

3

แผนกบุคลากร
จัดทาประกาศรับสมัคร
และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

4

แผนกบุคลากร
ดาเนินการรับสมัคร

5

แผนกบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ

- ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ
-www.cpc.ac.
th

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การสรรหารับสมัครงาน

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบุคลากร
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1
6

7

-แผนกบุคลากร
-คณะกรรมการ
สรรหา

ดาเนินการสอบ

แผนกบุคลากร
ประกาศผล
สอบ

8

แผนกบุคลากร

รายงานตัวปฏิบัติงาน

- จัดทาแบบฟอร์มการให้
คะแนน
- สาเนาใบสมัครงานให้
คณะกรรมการ
- รวบรวมคะแนน
- จัดทาประกาศผลสอบเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม
- ผู้ผ่านการสรรหารายงานตัว
ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารงาน
บุคคล
- ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้ที่มารายงานตัว
- จัดทาคาสั่งจ้างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนามเพื่อเสนอ
กองบริหารงานบุคคลและกอง
คลัง ต่อไป

1 วัน

-แบบฟอร์มให้
คะแนน
-ใบสมัครงาน

15 นาที

-ประกาศผล
สอบ

10นาที

-แบบฟอร์ม
รายงานตัว
-แบบฟอร์มขึ้น
ประกันสังคม
-คาสั่งจ้าง

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกบุคลากร
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

- รับเรื่องจาก มทร.
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
เรื่อง
- แจ้งเจ้าของเรื่องดาเนินการ
จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อพร้อม
สัญญาค้าประกัน

5 นาที

- สาเนาบัตร,
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ลาเรียน
- สาเนาบัตร,
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ค้าประกัน
- รูปถ่ายผู้ลา
เรียน ขนาด 1
นิ้ว จานวน 3 รูป
- สาเนาบัตร,
ทะเบียนบ้านคู่
สมรสผูล้ าเรียน
(ถ้ามี)
- สาเนาบัตร,
ทะเบียนบ้านคู่
สมรสของผู้ค้า
(ถ้ามี)

- จัดทาหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม

5 นาที

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่ม
1

แผนกบุคลากร

ไม่ถูกต้อง

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

2

แผนกบุคลากร

3

-แผนกบุคลากร
-ผู้ลาศึกษาต่อ

จัดทาหนังสือขอส่งสัญญา
ลาศึกษาต่อ
ผู้ลาศึกษาต่อส่งสัญญาลา
ศึกษาต่อ

4

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ

- ผู้ลาศึกษาต่อส่งสัญญาลา
ศึกษาต่อ
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
สัญญาผูล้ าศึกษาต่อ

ถูกต้อง

5

แผนกบุคลากร
ส่งสัญญาลาศึกษาต่อไปยัง มทร.

- จัดส่งหนังสือขอส่งสัญญาลา
ศึกษาต่อและสัญญาลาศึกษา
ต่อไปยัง มทร.

5 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอใบอนุญาตทางาน Work Permit
อาจารย์ชาวต่างชาติ
ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกบุคลากร
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

แผนกบุคลากร

ไม่ถูกต้อง

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ
ถูกต้อง
2

แผนกบุคลากร
จัดทาหนังสือถึงอธิบดี
กระทรวงแรงงานและ
เอกสารประกอบการขอ
นุญาตฯ

3

แผนกบุคลากร
ติดต่อขอยื่นการขอ
ใบอนุญาตทางาน ณ
กระทรวงแรงงาน

4

กระทรวง
แรงงาน

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ

- รับเรื่องจากคณะศิลปศาสตร์
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ระยะเวลาการจ้าง,ประเภทวีซา่
Non B

5 นาที

- จัดทาหนังสือถึงอธิบดีกระทรวง
แรงงาน
- จัดทาหนังสือรับรองการจ้าง
- จัดทาสัญญาจ้าง
จัดทาหนังสือรับรองประสบการณ์
ทางานของชาวต่างชาติ
- จัดทาหนังสือมอบอานาจ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม
- แจ้งอาจารย์ชาวต่างชาติให้เตรียม
เอกสารดังนี้ ใบรับรองแพทย์
- รูปถ่าย 3x4 ซม.จานวน 3 รูป
- ติ ด ต่ อ ขอยื่ น การขอใบอนุ ญ าต
ทางาน ณ กระทรวงแรงงาน

20 นาที

- แบบ ตท. 1

1 วัน

-เอกสาร
ประกอบการ
ขออนุญาตฯ

15 นาที

-แฟ้มประวัติ
-คาสั่งเกษียณ
ฯ

- กระทรวงแรงงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ถูกต้อง
5

แผนกบุคลากร
รับเล่ม Work Permit

- นาส่งเอกสารฉบับจริง ณ
กระทรวงแรงงาน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและประวัติ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

แผนกทะเบียน
และประวัติ

ไม่ถูกต้อง

- รับเรื่อง/คาสั่งจาก มทร.
- ตรวจสอบความถูกต้อง

5 นาที

- สาเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าของ
เรื่องรับทราบ

10 นาที

- บันทึก/จัดเก็บข้อมูลลงใน
แฟ้มประวัตเิ ป็นหลักฐานสาคัญ

10 นาที

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

2

3

แผนกทะเบียน
และประวัติ

แผนกทะเบียน
และประวัติ

สาเนาหนังสือแจ้งให้เจ้าของ
เรื่องรับทราบ

บันทึก/จัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มประวัติ

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การเกษียณอายุราชการ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและประวัติ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

แผนกทะเบียน
และประวัติ

ไม่ถูกต้อง

รับเรื่องและ
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

2

3

-แผนกทะเบียน
และประวัติ
-ผู้เกษียณฯ
แผนกทะเบียน
และประวัติ

จัดทาบันทึกแจ้ง
ผู้เกษียณอายุราชการ
บานาญ
บันทึกข้อมูลในระบบกรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th

- รับเรื่องคาสั่งเกษียณอายุ
ราชการจาก มทร.
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาสั่งเกษียณฯ
- จัดทาบันทึกขอแฟ้มประวัตผิ ู้
เกษียณฯ ไปยัง มทร.

5 นาที

-จัดทาบันทึกแจ้งผู้เกษียณฯ ขอ
เอกสารประกอบในการดาเนิน
เรื่องขอรับบาเหน็จบานาญ
-ผู้เกษียณฯกรอกเอกสารดัง
แนบท้าย
-นายทะเบี ย นบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
ระบบกรมบั ญ ชี ก ลางเพื่ อ คิ ด
ค านวณบ าเหน็ จบ านาญของผู้
เกษียณ
-ส่งข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบ

20 นาที

-แบบ 5300
-แบบ รง.008
-แบบ สบง.1

10 นาที

www.cgd.go
.th

15 นาที

-แฟ้มประวัติ
-คาสั่งเกษียณ
ฯ

e-pension

4

กรมบัญชีกลาง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ

-กรมบัญชีกลางตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ถูกต้อง

5

แผนกทะเบียน
และประวัติ

ติดต่อขอส่งเอกสาร
ณ กรมบัญชีกลาง

-ติดต่อขอส่งเอกสาร ณ
กรมบัญชีกลาง

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและประวัติ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

แผนกทะเบียน
และประวัติ

2

แผนกทะเบียน
และประวัติ

3

รับเรื่องจาก มทร.

สารวจผู้มีคณ
ุ สมบัติในการขอ
เครื่องราชฯ

กองบริหารงาน
บุคคล

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ

-รับเรื่องจาก มทร.

5 นาที

- สารวจผูม้ ีคุณสมบัติในการขอ
เครื่องราชฯ ประจาปีนั้นๆ
-ส่งรายชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัติในการ
ขอเครื่องราชฯ ทาง e-mail
ให้กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องให้ตรงกัน
กองบริหารงานบุคคล ของ
มหาวิทยาลัยทาการตรวจสอบ
ความถูกต้อง

20 นาที

-จัดทาแบบเสนอขอเครื่องราชฯ
และ
จัดทาหนังสือนาส่ง เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอ มทร.
ต่อไป
-แจ้งผู้มีคุณสมบัติในการขอ
เครื่องราชฯ ลงนามในแบบ
เสนอขอเครื่องราชฯ
-รวบรวมสาเนา ก.พ,คาสั่ง ให้
ผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรองอย่าง
ละ 2 ชุด
-บันทึกข้อมูลการขอเครื่องราชฯ
ลงในแผ่นซีดี
-ส่งหนังสือการขอเครื่องราชฯ
พร้อมแผ่นซีดี ไปยัง มทร.

20 นาที

-สาเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้มีคณ
ุ สมบัติ
-สาเนา ก.พ.
-สาเนาคาสั่ง
ทางวิชาการ
ผศ,รศ,ศ
-สาเนาคาสั่ง
จ้างกรณีเป็น
พนักงานฯ

15 นาที

-หนังสือนาส่ง
และแผ่นซีดี
-เอกสาร
ประกอบการ
ขอเครื่องราช
ฯ

10 นาที

ถูกต้อง

4

แผนกทะเบียน
และประวัติ
จัดทาแบบเสนอขอเครื่องราชฯ

5

แผนกทะเบียน
และประวัติ

ส่งหนังสือการขอเครื่องราชฯ
ไปยัง มทร.

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การรับเรื่องร้องเรียน

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกวินัยและนิติการ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

2

แผนกวินัยและ
นิติการ
แผนกวินัยและ
นิติการ

แผนกวินัยและ
นิติการ
สรุปสานวนการสอบสวน

4

แผนกวินัยและ
นิติการ

5 นาที

-จัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
และสอบสวนตามคาสั่งการ
ผู้บังคับบัญชา
-จัดทาหนังสือเชิญ
คณะกรรมการสอบสวนประชุม

20 นาที

-รับผลการสอบสวนจาก
คณะกรรมการ
-สรุปสานวนการสอบสวนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

1ชั่วโมง

รับเรื่องร้องเรียน

แต่งตั้งกรรมการสอบสวน

3

-รับเรื่องร้องเรียน

ไม่ถูกต้อง

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม

พิจารณาลงนาม
ถูกต้อง

5

แผนกวินัยและ
นิติการ
คาสั่งลงโทษทางวินัย

-กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งการ
ลงโทษจัดทาคาสั่งลงโทษทาง
วินัย
-แจ้งคาสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ
-ผู้ร้องเรียน
-ผู้ถูกร้องเรียน
-มหาวิทยาลัยฯ
-กรณีไม่สั่งลงโทษรวบรวมเก็บ
เข้าแฟ้มสานวนไว้หลักฐาน

15 นาที

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานคลัง
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
Standard Operating Procedures: SOP

ประจำปีกำรศึกษำ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การรับเงินรายได้

ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1 บุคลากรภายใน
บุคลากร
ภายนอกและ
เจ้าหน้าที่
การเงิน

ดาเนินการรับใบคาร้องต่างๆ
จากนักศึกษาหรือเอกสาร
บุคคลภายนอก

2 เจ้าหน้าที่
การเงิน
ดาเนินการพิมพ์ข้อมูลในระบบ
3 เจ้าหน้าที่
การเงิน

1.รับใบคาร้องต่างๆของนักศึกษา/รับ 2 นาที 1.ใบคาร้องต่างๆ
เอกสารการชาระเงินจากบุคลากร
2.เอกสารการชาระเงิน
ภายในและบุคลากรภายนอก
3.บัตรนักศึกษา

1.ใส่รหัสนักศึกษา/ใช่ชื่อ
บุคคลภายนอกและคีย์ค่าใช้จ่ายลง
ในระบบ visionet
2.ค่าใช้จ่ายจะขึ้นมา/ใส่รหัส
ค่าใช้จ่ายตามใบคาร้องต่างๆ/
เอกสารการชาระเงิน
1.รับเงินให้ตรงตามยอดหนี้ที่ขึ้นใน
ระบบ Visionet

3 นาที 1.ใบคาร้องต่างๆ
2.เอกสารการชาระเงิน

1.ออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษา
บุคคลภายนอกและบุคคลภายนอก

2 นาที 1.ใบคาร้องต่างๆ
2.เอกสารการชาระเงิน
3.เงินสด/เช็ค

รับชาระเงิน
4 เจ้าหน้าที่
การเงิน

ออกใบเสร็จรับเงิน

3 นาที 1.ใบคาร้องต่างๆ
2.เอกสารการชาระเงิน
3.เงินสด/เช็ค

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การเบิกเงินเดือน

ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

หัวหน้างานคลัง

2

หัวหน้างานคลัง

รับเอกสารจากบุคลากร
และหน่วยงาน
ตรวจสอบและเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ

3

เจ้าหน้าที่การเงิน

1.รับคาสั่งแต่ตั้ง/บรรจุ/โอน/ลาออก

3 นาที 1.คาสั่งแต่ตั้ง/บรรจุ/
โอน/ลาออก

1.ตรวจสอบคาสั่งแต่ตั้ง/บรรจุ/โอน/
ลาออก

5 นาที 1.คาสั่งแต่ตั้ง/บรรจุ/
โอน/ลาออก

1.จัดทาหลักฐานการเบิกเงิน

3
ชั่วโมง

1.จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบขอเบิกเงิน
(ขบ.02)

3
ชั่วโมง

1.ปฏิบัติงานกับระบบ GFMIS
2.เงินเดือนเข้าระบบบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทย
3.ดาเนินการตรวจสอบเงินเข้าระบบ

3 วัน

1.จัดทาหลักฐานการเบิกเงินและ
ค่าใช้จ่ายและพิมพ์เช็คเท่ากับ
ยอดเงินที่เข้าระบบบัญชี
ธนาคารกรุงไทย
2.นาเสนอผู้บริหารลงนาม
1.นาเช็คฝากธนาคารก่อนวัน
เงินเดือนออก 2 วัน
2.นาเช็คจ่ายแก่เจ้าหนี้ ณ วัน
เงินเดือนออก

1 วัน

1.เอกสารขอเบิกเงิน
(ขบ.02)
2.เช็ค

1 วัน

1.เอกสารขอเบิกเงิน
(ขบ.02)
2.เช็ค

จัดทาเอกสารประกอบ
การเบิกในระบบ GFMIS

4

เจ้าหน้าที่การเงิน

5

กรมบัญชีกลาง

บันทึกการขอเบิกใน
ระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลาง
อนุมัติการ
จ่ายเงิน
6

7

เจ้าหน้าที่การเงิน
และหัวหน้างาน
คลัง
เจ้าหน้าที่การเงิน

จัดทาเช็คเพื่อจ่าย
เงินเดือนและค่าใช้จ่าย

จ่ายเช็คเงินเดือนและ
ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้

1.คาสั่งแต่ตั้ง/บรรจุ/
โอน/ลาออก
2.แบบฟอร์มใบขอเบิก
เงิน
1.คาสั่งแต่ตั้ง/บรรจุ/
โอน/ลาออก
2.แบบฟอร์มใบขอเบิก
เงิน
1.แบบฟอร์มใบขอเบิก
เงิน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
(Standard Operating Procedure) ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง
ขั้นตอนการยืมเงิน

ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1

หน่วยงาน
ภายในและสาร
บรรณเจ้าหน้าที่
การเงิน
รับเอกสารการยืมเงิน

ไม่ถูกต้อง

2

เจ้าหน้าที่
การเงินและ
หัวหน้าการเงิน

ตรวจสอบ
เอกสารการยืม
เงิน

ถูกต้อง

3

เจ้าหน้าที่
การเงิน

ดาเนินการจัดทาสัญญายืมเงิน
และเช็คเพื่อเสนอลงนาม

ผู้ยืมเงินส่งเอกสารที่แผนกการเงินดังนี้
กรณียมื เงินค่าเดินทางไปราชการ
1.สัญญายืมเงินจานวน 2 ฉบับ
2.สาเนาประมาณการยืมเงิน 1 ฉบับ
3.สาเนาบันทึกขออนุมัติไปราชการที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว 1 ฉบับ
4. สาเนาหนังสือเชิญประชุม/อบรม/สัมนา 1 ฉบับ
5. สาเนากาหนดการ
กรณียืมเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
1.สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ
2.สาเนาบันทึกขออนุมัติดาเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว 1 ฉบับ
3.สาเนาตัวโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ
4.สาเนากาหนดการในการดาเนินโครงการ 1 ฉบับ
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการยืมเงิน
ดังนี้
กรณียืมเงินค่าเดินทางไปราชการ
1.ตรวจสอบจานวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า
พาหนะ
2.ตรวจสอบรายชื่อผู้เดินทางและวันที่ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ
3.ตรวจสอบการค้างยืมเงิน
4.ตรวจสอบสิทธิในการเดินทาง
กรณียืมเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
1.ตรวจสอบจานวนเงินค่าตอบแทน และค่าใช้สอย
2.ตรวจสอบการค้างยืมเงิน
1.ดาเนินการจัดสัญญายืมเงินค่าเดินทางไป
ราชการ/ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
2.จัดทาเช็คและทะเบียนคุมเช็ค
3.ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดจานวน
เงินในเช็คและทะเบียนคุมเช็ค
4.เสนอผู้มีอานาจลงนามในสัญญายืมเงินและเช็ค

3 นาที 1.สัญญายืมเงินจานวน
2.สาเนาประมาณการ
ยืมเงิน
3.สาเนาบันทึกขออนุมัติ
ไปราชการที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว
4.สาเนาหนังสือเชิญ
ประชุม/อบรม/สัมนา
5.สาเนาบันทึกขออนุมัติ
ดาเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว
6.สาเนาตัวโครงการที่
ได้รับอนุมัติแล้ว
7.สาเนากาหนดการใน
การดาเนินโครงการ
30 1.สัญญายืมเงิน
นาที 2.หลักฐานการยืมเงิน

1 วัน

1.สัญญายืมเงิน
2.หลักฐานการยืมเงิน
3.เช็ค/เงินสด

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการยืมเงิน

ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

10
นาที

1.สัญญายืมเงิน
2.หลักฐานการยืมเงิน
3.เช็ค/เงินสด

1
4

5

6

เจ้าหน้าที่แผนก
การเงิน

หัวหน้าแผนก
การเงินและ
หัวหน้างานคลัง

เจ้าหน้าที่แผนก
การเงิน

ดาเนินการติดตามรับเช็ค/
เงินสดเงินยืม

ดาเนินการลงจ่ายในทะเบียนคุมรับ
– จ่าย เงินประจาวัน

ดาเนินการส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายให้ แผนกบัญชี

1.ติดตามผู้ทาสัญญายืมเงินมารับเช็ค/เงินสด
และคืนสาเนาสัญญายืมเงินให้ผู้ยมื เงิน 1
ฉบับ
2.จัดทาทะเบียนคุมลูกหนีเ้ งินยืมและออก
เลขที่สญ
ั ญายืมเงิน
3.กาหนดวันคืนสัญญายืมเงิน
1.นาสาเนาเอกสารสัญญายืมเงินลงจ่ายใน
ทะเบียนคุมรับ – จ่าย เงินประจาวัน

5 นาที 1.สาเนาเอกสาร
สัญญายืมเงิน

1.รวมรวมสาเนาเอกสารสัญญายืมเงินส่งให้
แผนกบัญชี

5 นาที 1.สาเนาเอกสาร
สัญญายืมเงิน

จบ
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ที่

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
(Standard Operating
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง
Procedure)
การฝากเงินสดและจัดทาเงินคงเหลือ
ประจาวัน
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ ม

1

2

3

4

เจ้าหน้าที่
การเงินและ
คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน
เจ้าหน้าที่
การเงินและ
คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน
เจ้าหน้าที่
การเงิน

คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน

ดาเนินการสารวจยอดเงินสด
คงเหลือประจาวัน

นาเงินสดคงเหลือประจาวัน
ไปฝากธนาคาร

จัดทารายงานเงินสดคงเหลือ
ประจาวัน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
คงเหลือลงนามรายงานเงินสด
คงเหลือประจาวัน

5

เจ้าหน้าที่
การเงิน

เสนอรายงานเงินสดคงเหลือฯให้
ผู้บริ หารรับทราบและลงนาม

1.คณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือเปิด-ปิดตู้
เซฟเงินสดคงเหลือ/เช็คเป็นประจาทุกวันทาการ
2.ตรวจนับเงินสด/เช็คคงเหลือในตู้เซฟให้ตรงกับ
รายเงินสดคงเหลือประจาวัน
3.เมื่อสิ้นสุดวันทาการ ดาเนินการตรวจนับเงิน
สด/เช็คให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน
1.เจ้าหน้าที่การเงินนาเงินสด/เช็ค/เอกสารแทน
ตัวเงินมอบให้คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน
เพื่อนาเงินไปฝากธนาคาร
2.ทาการบันทึกยอดเงินสดคงเหลือประจาวันใน
สมุดรายงานเงินสดคงเหลือ

15 นาที

1.เงินสด/เช็ด
2.ใบเสร็จรับเงิน
3.รายงานเงินสด
คงเหลือประจาวัน

45 นาที

1.เงินสด/เช็ค/
เอกสารแทนตัวเงิน
2.ใบนาฝากเงินสด/
เช็ค
3.สมุดรายงานเงินสด
คงเหลือ
1.เงินสด/เช็ค/
เอกสารแทนตัวเงิน
2.ใบนาฝากเงินสด/
เช็ค
3.สมุดรายงานเงินสด
คงเหลือ
1.เงินสด/เช็ค/
เอกสารแทนตัวเงิน

1.นาเงินสด/เช็คคงเหลือประจาวัน ใบนาฝากเงิน 30 นาที
สด/เช็ค และใบนาฝาก เช็คกับสมุดรายงาน
ยอดเงินสดคงเหลือประจาวัน
2.นาสมุดรายงานเงินสดคงเหลือ ใบนาฝากเงิน
สด/เช็ค และใบเสร็จรับเงินมาจัดทารายงานเงิน
สดคงเหลือประจาวัน
1.คณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือตรวจสอบ 30 นาที
นับเงินสด/เช็คให้ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจาวัน
2.คณะกรรมการเก็บรักษาเงินนาเงินสดใส่ตเู้ ซฟ
ทุกวันสิ้นทาการ
3.ใบนาฝากเงินส่งให้กับแผนกบัญชี
1.เมื่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือลงนาม 1 วัน
ในรายงานเงินสดคงเหลือประจาวันเจ้าหน้าที่
การเงินเสนอรายงานให้กับผู้บริหารได้ทราบและ
ลงนามในรายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
2.เมื่อผู้บริหารลงนามในรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจาวันเก็บรวมรวมเข้าเล่ม

1.รายงานเงินสด
คงเหลือประจาวัน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)

เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1

ผู้ขอเบิก

ผู้มาขอเบิกเสนอเรื่องขอเบิก
งบประมาณ

2

งานสาร
บรรณคลัง
รับเรื่องขอเบิก

1. เอกสารการขอการเบิกจ่าย
1.ใบอนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง/
- ใบอนุ มั ติ จั ด ซ้ อ จั ด จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ การ
บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ข อ เ บิ ก
อนุมัติแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้ง
จ่ายเงิน
หนี้ให้กับสารบรรณเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อทา
2.บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ไ ด้ รั บ
การลงรับหนังสือ
10 อนุ มั ติ ใ ห้ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆใน
- บั นทึ กข้ อความการขอเบิ กค่ าใช้ จ่ าย นาที การดาเนินงาน/การเดินทาง
ต่ างๆในการด าเนิ นงาน/การเดิ นทางไป
ไปราชการ
ราชการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้ กั บ
3.ใบเสร็จตัวจริง/ใบแจ้งหนี้
สารบรรณเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อทาการลงรับ
หนังสือ
1. เอกสารการเบิกจ่าย
- ใบอนุ มั ติ จั ด ซ้ อ จั ด จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ การ
อนุมัติแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้ง
หนี้
- บั นทึ กข้ อความการขอเบิ กค่ าใช้ จ่ าย 1 วัน
ต่ างๆในการด าเนิ นงาน/การเดิ นทางไป
ราชการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

1.ใบอนุ มั ติ จั ดซื้ อจั ดจ้ า ง/ใบ
เบิกค่าใช้จ่ ายในการ เดินทาง
ไปราชการ
2.บั น ทึ ก ข้ อ ความของเบิ ก
จ่ายเงิน
3.บันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆในการ
ด าเนิ น งาน/การเดิ น ทางไป
ราชการ
4.ใบเสร็จตัวจริง/ใบแจ้งหนี้

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)

เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
3

กลับไปขั้นตอนที่ 2

จนท.
การเงิน

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสารการ
ขอเบิก

กรณีถูกต้อง

4

ไม่อนุมัติ

หน. หน่วย
เบิกจ่าย

เสนอ
ผู้อานวยการ
วิทยาเขต
อนุมัติ

1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรร
เงินและระบุแหล่งการใช้เงิน
2. ดาเนินการทาใบเบิกเงินตามแหล่ง
การใช้เงิน (เงินงบประมาณ/รายได้)
3. ดาเนินการทาเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัตเิ บิกเงิน
และลงนามอนุมัติเช็ค
5. ในกรณี ที่ จ่ า ยเช็ ค ให้ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก เจ้าหน้าที่การเงินจะทาการ 1 วัน
จั ด ท าใบก ากั บ ภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย (ถ้ า
เป็ น บุ ค คลธรรมดามี จ านวนเงิ น เกิ น
10,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ถ้า
เป็ น นิ ติ บุ ค คลมี จ านวนเงิ น เกิ น 500
บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)
1.ติดตามหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมารับเช็ค
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกนา
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินมารับ
เช็ค ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คด้วย
ตนเองให้นาเอกสารการมอบอานาจมา
รับ
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่
จะให้ใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อม
กับเช็ค

กรณีเงินงบประมาณ
1.ใบขอเบิกเงินงบประมาณ
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
กรณีเงินรายได้
1.เอกสารใบเบิกเงินรายได้
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้

3
ชั่วโม
ง

2
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)

เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2

5

จนท.การเงิน
ดาเนินการขอเบิก

6

หน.แผนก
การเงิน
และหน.งาน
คลัง

ดาเนินการเบิกจ่าย

1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรรเงิน
และระบุแหล่งการใช้เงิน
2. ดาเนินการทาใบเบิกเงินตามแหล่งการ
ใช้เงิน (เงินงบประมาณ/รายได้)
3. ดาเนินการทาเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัตเิ บิกเงิน
และลงนามอนุมัติเช็ค
5. ในกรณีที่จ่ายเช็คให้กับหน่วยงาน
1 วัน
ภายนอก เจ้าหน้าที่การเงินจะทาการ
จัดทาใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้าเป็น
บุคคลธรรมดามีจานวนเงินเกิน 10,000
บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ถ้าเป็นนิติ
บุคคลมีจานวนเงินเกิน 500 บาท หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย 1%)
1.ติดตามหน่วยงานภายในและภายนอก
มารับเช็ค
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกนา
3
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินมารับเช็ค ชั่วโมง
ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คด้วยตนเอง
ให้นาเอกสารการมอบอานาจมารับ
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่จะ
ให้ใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับ
เช็ค

กรณีเงินงบประมาณ
1.ใบขอเบิกเงินงบประมาณ
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
กรณีเงินรายได้
1.เอกสารใบเบิกเงินรายได้
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้

3

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

29

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)

เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3

7

8

หน.การเงิน

ดาเนินการลงจ่ายในทะเบียนคุม
รับ – จ่าย เงินประจาวัน/
ทะเบียนคุมเช็ค/รายงานเงิน
คงเหลือ

1.นาเอกสารการเบิกจ่ายลงประทับตรา
“จ่ายแล้ว” ประจาวัน และให้หัวหน้า
งานคลังลงนามในที่ประทับตรา
2.นาเอกสารที่ประทับตาม “จ่ายแล้ว”
ลงทะเบียน รับ – จ่ายเงินประจาวัน
3. บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมเช็คที่ 1 วัน
สั่งจ่าย
4. ด าเนิ น การท ารายงานเงิ น คงเหลื อ
ประจาวัน

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้
2.เช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้

ดาเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ให้แผนกบัญชี

1.รวมรวมเอกสารใบเบิกเงินที่ประทับ
ตาม “จ่ายแล้ว” ประจาวัน
2.ลงทะเบียนคุมใบรับใบสาคัญ/
ใบเสร็จรับเงิน
3.จัดทาใบนาส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อส่งให้กับแผนกบัญชี

จนท.การเงิน

3
ชั่วโมง

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การเบิกค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลและค่า
การศึกษาบุตร
ที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ ม

1

2

3

4

5

6

บุคลากร
ภายในและ
บุคลากร
ภายนอก
หัวหน้างาน
คลัง

เจ้าหน้าที่
การเงิน

เจ้าหน้าที่
การเงิน

เจ้าหน้าที่
การเงิน

เจ้าหน้าที่
การเงิน

กรอกแบบใบขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

ตรวจสอบสิ ทธิในการ
เบิกตามระเบียบ

จัดทาเอกสารประกอบ
การเบิกในระบบ GFMIS

บันทึกการขอเบิกใน
ระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลาง
อนุมตั ิการจ่ายเงิน

จัดทาเช็ค

1.ดาเนินการรับเอกสารใบขอเบิก
สวัสดิการรักษาพยาบาลและ
การศึกษาบุตร

3 นาที 1.แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร

1.ดาเนินการตรวจสอบเอกสารให้
ครบถ้วน
2.ดาเนินการตรวจสอบสิทธิในการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
นั้นๆ
3.นาเสนอผูม้ ีอานาจลงนามอนุมัติ
1.จัดทาหลักฐานการเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS
2.นาเสนอผูม้ ีอานาจลงนามอนุมัติ

1.แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
2.ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร

1.จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบขอเบิกเงิน
(ขบ.02)

1.แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร

1.ปฏิบัติงานกับระบบ GFMIS
2.เงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล
และการศึกษาบุตรเข้าระบบบัญชี
ของธนาคารกรุงไทย
3.ดาเนินการตรวจสอบเงินเข้า
ระบบ

1.แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร
3.ใบขอเบิกเงิน (ขบ.02)

1.จัดทาเช็คเงินค่ารักษาสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและค่าการศึกษา
บุตรเท่ากับยอดเงินที่เข้าระบบ
บัญชีธนาคารกรุงไทย
2.นาเสนอผู้บริหารลงนาม

1.แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร
3.ใบขอเบิกเงิน (ขบ.02)

1.แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
2..ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure)
การเบิกค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลและค่า
การศึกษาบุตร (ต่อ)
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : งานคลัง แผนกการเงิน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานคลัง

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

1.แบบฟอร์มขอเบิก
สวัสดิการรักษาพยาบาลและ
การศึกษาบุตร
2..ใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาลและค่า
การศึกษาบุตร
3.ใบขอเบิกเงิน (ขบ.02)

1

7

หัวหน้างานคลัง
ดาเนินการจ่ายเช็ค/เงิน
สดให้ แก่บคุ คลภายใน
และภายนอก

1.ติดตามบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกมารับแช็ค/เงิน
สดค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับ
ฝาก
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

จนท.
บัญชี

2

จนท.
บัญชี

รับเอกสาร
กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร
กรณีถูกต้อง

3

จนท.
บัญชี

บันทึกบัญชี

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

รับเอกสารจากแผนกการเงิน

เริ่ม
1

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

1.1 รับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
1.2 สาเนาใบนาฝากเงินของธนาคาร

3 นาที

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและ
ใบนาฝากธนาคาร
- กรณีใบเสร็จรับเงิน ควรตรวจสอบ วันเดือนปี
ผู้จ่ายเงิน รายการรับเงิน จานวนเงิน ตัวอักษร และ
ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
- กรณีใบนาฝากธนาคาร ควรตรวจสอบ วัน
เดือนปี ขื่อและเลขที่บัญชีจานวนเงิน
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นต่อไป
2.1.2 กรณีที่ไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงิน
เพื่อทาการแก้ไข
3.1 บันทึกบัญชีการรับรายได้ จะแยกตามประเภท
รายได้ตามผังบัญชี
3.2 บันทึกบัญชีเงินรับฝากอื่น จะแยกตามประเภท
รายได้ตามผังบัญชี
3.3 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับ
เงิน พร้อมทั้งแนบใบนาฝาก
3.3.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านรับเงิน
เรียงตามลาดับ
3.3.2 วัน เดือน ปี
3.3.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต รายได้ เงินสดในมือ/เงินฝาก-Interface
เครดิต รายได้ (แยกตามประเภท)
เงินรับฝากอื่น (แยกตาม
ประเภท)
3.3.4 อธิบายรายการ
3.3.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.4 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน ลงชื่อผู้บันทึก
บัญชี

15 นาที

11 นาที

1.ใบเสร็จรับเงิน
ใบนาฝากเงิน
ของธนาคาร
1.ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบนาฝากเงิน
ของธนาคาร

1.ใบเสร็จรับเงิน
2.ใบนาฝากเงิน
ของธนาคาร

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
(Standard Operating Procedure)
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี
การบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก (ต่อ)
ลาดับ ผู้รับผิ
ที่ ดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

1

3 (ต่อ) จนท.
บัญชี
บันทึกบัญชี

จนท.
บัญชี
4

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

จนท.
บัญชี
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

5

หน.
งาน
คลัง

ลงนาม
อนุมัติ

3.5 บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป
11 นาที 1. ใบเสร็จรับเงิน
3.6 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้
2. ใบนาฝากเงิน
(เงินผลประโยชน์)แยกตามระดับการศึกษา
ของธนาคาร
3.7 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้
ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ)
3.8 บันทึกในทะเบียนคุมเงินสดในมือ
3.9 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝาก-Interface
3.10 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น
4.1 รั บ รายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น จาก 3 นาที 1.รายงานเงิน
แผนกการเงิน
คงเหลือประจาวัน
5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝาก
11
นอกงบประมาณกับรายงานเงินคงเหลือ
นาที
ประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการ
ตรวจสอบเอกสารทั้งของแผนกการเงินและ
แผนกบัญชีเพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิการบันทึกบัญชีใน 5 นาที
ใบสาคัญการลงบัญชี

1.ทะเบียนคุมเงิน
ฝากนอก
งบประมาณ

1. ใบบันทึกบัญชี

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
(Standard Operating Procedure)
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี
การบันทึกบัญชีการรับรู้รายได้ที่นักศึกษาชาระ
ผ่านธนาคาร
ลาดับ ผู้รับผิ
ที่ ดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่ม
1
2

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร
กรณีถูกต้อง

3

รับเอกสารจากแผนกการเงิน
1.1 รับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
1.2 สาเนาใบนาฝากเงินของธนาคาร

รับเอกสาร

จนท.
บัญชี

จนท.
บัญชี

บันทึกบัญชี

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3 นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน
2.ใบนาฝากเงินของ
ธนาคาร
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินให้
15
1.ใบเสร็จรับเงิน
ตรงกับใบนาฝาก ควรตรวจสอบวันเดือนปี ชื่อ
นาที 2.ใบนาฝากเงินของ
และเลขที่บัญชี จานวนเงิน ตัวอักษร และ
ธนาคาร
ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อทาการแก้ไข
3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชี
12
1.ใบเสร็จรับเงิน
ด้านรับเงิน พร้อมทั้งแนบสาเนา
นาที 2.ใบนาฝากเงินของ
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการ
ธนาคาร
ลงบัญชีด้านรับเงิน เรียงตามลาดับ
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต เงินฝาก-Interface (เงิน
ผลประโยชน์)
เครดิต เงินฝาก-Interface
(ค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร)
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.2 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านทั่วไป
3.2.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการ
ลงบัญชีด้านทั่วไป เรียงตามลาดับ
3.2.2 วัน เดือน ปี
3.2.3 บันทึกบัญชี โดย

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีการรับรายได้และเงินรับฝาก
(ต่อ)
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

1
3 (ต่อ) จนท.
บัญชี

บันทึกบัญชี

4

จนท.
บัญชี

5

จนท.
บัญชี

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
และการบันทึกบัญชี

6

หน.งาน
คลัง

ลงนามอนุมัติ

เดบิต เงินรับฝากอื่น-ค่าลงทะเบียน
12
นักศึกษา
นาที
เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงินรับฝากอื่น-ประกัน
อุบัติเหตุฯลฯ
3.2.4 อธิบายรายการ
3.2.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.3 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงินและสมุด
รายวันทั่วไป ลงชื่อผู้บันทึกบัญชี
3.4 บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.5 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้
(เงินผลประโยชน์) แยกตามระดับการศึกษา
3.6 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้
ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ)
3.7 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝาก-Interface
3.8 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น
4.1 รั บ รายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น จาก 3 นาที
แผนกการเงิน

1.ใบเสร็จรับเงิน
2.ใบนาฝากเงิน
ของธนาคาร

5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝาก 12
นอกงบประมาณกับรายงานเงินคงเหลือ
นาที
ประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการ
ตรวจสอบเอกสารทั้งของแผนกการเงินและ
แผนกบัญชีเพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการ
แก้ไขให้ถกู ต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิการบันทึกบัญชีใน 5 นาที
ใบสาคัญการลงบัญชี

1.ทะเบียนคุม เงิ น
ฝ า ก น อ ก
งบประมาณ

1 . ร า ย ง า น เ งิ น
คงเหลือประจาวัน

1.ใบบันทึกบัญชี

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
(Standard Operating Procedure)
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี
การบันทึกบัญชีการรับโอนเงินจากนักศึกษาที่
ชาระเงินฝากธนาคาร
ลาดับ ผู้รับผิ
ที่ ดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่ม
1

2

จนท.
บัญชี

รับเอกสารจากแผนกการเงิน
1.1 รับใบแจ้งยอดการเข้าบัญชีของธนาคาร

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

กรณีถูกต้อง

จนท.
บัญชี

บันทึกบัญชี

4

จนท.
บัญชี

2 นาที

1.ใบแจ้ ง ยอดการ
เ ข้ า บั ญ ชี ข อ ง
ธนาคาร

2.1 ตรวจสอบเอกสารและจานวนเงินแจ้งยอด
12
ธนาคาร ควรตรวจสอบวันเดือนปี ชื่อและเลขที่
นาที
บัญชี จานวนเงิน
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อทาการแก้ไข
3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชี
12
ด้านรับเงิน พร้อมทั้งแนบใบแจ้ง
นาที
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการ
ลงบัญชีด้านรับเงิน เรียงตามลาดับ
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต เงินฝาก-Interface
เครดิต เงินรับฝากอื่นค่าลงทะเบียนนักศึกษา
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.2 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน ลงชื่อผู้
บันทึกบัญชี
3.3 บันทึกบัญชีแยกประเภท
3.4 บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงินฝาก
3.5 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนก 3 นาที
การเงิน

1.ใบแจ้ ง ยอดการ
เ ข้ า บั ญ ชี ข อ ง
ธนาคาร

รับเอกสาร

ตรวจสอบ
เอกสาร

3

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

1.ใบแจ้ ง ยอดการ
เ ข้ า บั ญ ชี ข อ ง
ธนาคาร

1 . ร า ย ง า น เ งิ น
คงเหลือประจาวัน

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
(Standard Operating Procedure)
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี
การบันทึกบัญชีการรับโอนเงินจากนักศึกษา
ที่ชาระเงินฝากธนาคาร (ต่อ)
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
5

จนท.
บัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
และการบันทึกบัญชี

6

หน.งาน
คลัง

บันทึกบัญชี

5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝาก
10
นอกงบประมาณกับรายงานเงินคงเหลือ
นาที
ประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
เอกสารทั้งของแผนกการเงินและแผนกบัญชีเพื่อ
หาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิการบันทึกบัญชีใน
5 นาที
ใบสาคัญการลงบัญชี

1.ทะเบียนคุมเงิน
ฝากนอก
งบประมาณ

1.ใบบันทึกบัญชี

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่าย
ชาระหนี้เจ้าหนี้เงินรายได้
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)
เริ่ม

1

2

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร

กรณีถูกต้อง

3

จนท.
บัญชี
บันทึกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รับเอกสารจากแผนกการเงิน

รับเอกสาร

จนท.
บัญชี

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

1.1 รับใบสาคัญเบิกเงินรายได้ โดยแนบใบนาส่ง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (บช.1/1)

3 นาที

1.ใบสาคัญเงิน
รายได้
2.ใบนาส่งเอกสาร
การเบิกจ่าย

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกเงิน
12 นาที 1.ใบสาคัญเงิน
รายได้และใบเสร็จรับเงิน
รายได้
- กรณีตรวจสอบใบสาคัญเบิกเงินรายได้
2.ใบนาส่งเอกสาร
โดยตรวจสอบเลขที่ใบสาคัญเบิกเงิน เงินรายได้
การเบิกจ่าย
หมวดรายจ่าย/รายการ จานวนเงิน ตัวเลข และ
ตัวอักษร ลายมือชื่อผูเ้ บิกจ่าย ลายมือชื่อ
ผู้อนุมัติ วัน เดือน ปี ที่จ่าย เลขบัญชีเงินฝากInterface เลขที่เช็คธนาคาร/เงินสด
- กรณีตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ควร
ตรวจสอบ ชื่อบริษัทห้างร้าน วันเดือนปี ผู้
จ่ายเงิน รายการสินค้าและบริการ จานวนเงิน
ตัวเลขกับตัวอักษรต้องตรงกัน ลายมือชื่อผู้รับ
เงิน
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นต่อไป
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อทาการแก้ไข
3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชี
11 นาที 1.ใบสาคัญเงิน
ด้านจ่ายเงิน
รายได้
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการ
2.ใบนาส่งเอกสาร
ลงบัญชีด้านจ่ายเงิน เรียงลาดับ
การเบิกจ่าย
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ/
ค่าใช้จ่าย (แยกตามประเภท)
เครดิต เงินสดในมือ/เงิน
ฝาก-Interface

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่ายชาระ
หนี้เจ้าหนี้เงินรายได้ (ต่อ)
ลาดับ ผู้รับผิ
ที่ ดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

1
3

จนท.
บัญชี
บันทึกบัญชี

4

5

จนท.
บัญชี
จนท.
บัญชี

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนก
การเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานและการบันทึกบัญชี

6

หน.
งาน
คลัง

ลงนามอนุมัติ

3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.3 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันจ่ายเงิน ลงชื่อผู้
บันทึกบัญชี
3.4 บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.5 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายได้
ค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ)
3.6 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝาก-Interface
3.7 บันทึกในทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น
บันทึกในทะเบียนคุมเจ้าหนี้
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจาก
แผนกการเงิน

3 นาที 1 ร า ย ง า น เ งิ น
คงเหลือประจาวัน

5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝาก
11
นอกงบประมาณกับรายงานเงินคงเหลือ
นาที
ประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการ
ตรวจสอบเอกสารทั้งของแผนกการเงินและ
แผนกบัญชีเพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิการบันทึกบัญชีใน 5 นาที
ใบสาคัญการลงบัญชี

1.ทะเบียนคุม เงิ น
ฝ า ก น อ ก
งบประมาณ

1.ใบบันทึกบัญชี

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีการตั้งเจ้าหนี้และใบสาคัญ
ค้างจ่ายเงินงบประมาณ
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

2

จนท.
บัญชี

รับเอกสาร

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร

กรณีถูกต้อง

3

จนท.
บัญชี

บันทึกบัญชี

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รับเอกสารจากแผนกการเงิน
รับเอกสารจากแผนกพัสดุ

เริ่ม
1

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

1.1 รับสาเนาเอกสารตั้งเบิก โดยแนบใบนาส่ง
เอกสารตั้งงบประมาณ (แบบ บช.1/1)
1.2 รับใบนาส่งเอกสารการตั้งเจ้าหนี้ โดยแนบ
ใบส่งสินค้า/ใบกากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ พร้อม
สาเนาอนุมตั ิจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 ตรวจสอบเอกสารที่นาไปตั้งเบิกกับเอกสาร
การบัญชี SAP R/3 โดยตรวจสอบเลขฎีกา,
หมวดค่าใช้จ่าย และรหัสบัญชีแยกประเภท ชื่อ
บัญชี ศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ คาอธิบาย
รายการ จานวนตัวเลขกับตัวอักษร เลขที่
GFMIS ลายมือชื่อผูเ้ บิก และผู้อนุมัติ
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนกการเงินเพื่อ
ทาการแก้ไข
3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านทั่วไป พร้อมแนบใบ บช 1/1
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านทั่วไป เรียงตามลาดับ
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.01)
เดบิต ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย์
เครดิต เจ้าหนีค้ ่าวัสดุและ
บริการ
กรณีจ่ายให้บุคคลภายในหน่วยงานและ
ชดใช้ใบสาคัญ (ขบ. 02)
เดบิต ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย์
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย
และตั้งบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่าง
หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล

3 นาที 1.เอกสารตั้งเบิก
2.ใบนาส่งเอกสาร

15
นาที

1.เอกสารตั้งเบิก
2.ใบนาส่งเอกสาร

12
นาที

1.เอกสารตั้งเบิก
2.ใบนาส่งเอกสาร

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีการตั้งเจ้าหนี้และใบสาคัญ
ค้างจ่ายเงินงบประมาณ (ต่อ)
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
3 (ต่อ) จนท.
บัญชี
บันทึกบัญชี

4

5

6

จนท.
บัญชี
จนท.
บัญชี

หน.งาน
คลัง

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนก
การเงิน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานและการ
บันทึกบัญชี

ลงนาม
อนุมัติ

3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.2 บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป ลงชื่อผู้บันทึก
บัญชี
3.3 บันทึกบัญชีแยกประเภท
3.4 บันทึกในทะเบียนคุมเจ้าหนี้
3.5 บันทึกในทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
3.6 บันทึกในทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
(2120)
4.1 นารายงานเงินคงเหลือจากแผนกการเงินมา
ตรวจสอบ

12
นาที

1.เอกสารตั้งเบิก
2.ใบนาส่งเอกสาร

3 นาที 1.รายงานเงิน
คงเหลือ

5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝาก
12
นอกงบประมาณกับรายงานเงินคงเหลือ
นาที
ประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
เอกสารทั้งของแผนกการเงินและแผนกบัญชีเพื่อ
หาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
6.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิการบันทึกบัญชีใน
5 นาที
ใบสาคัญการลงบัญชี

1.ทะเบียนคุมเงิน
ฝาก

1.ใบสาคัญการ
ลงบัญชี

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีการรับเงินงบประมาณ
GFMIS (ขบ.02)
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

จนท.
บัญชี

2

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

กรณีถูกต้อง

3

1.1 รับสาเนารายการเคลื่อนไหวประจาวันบัญชี
เงินฝากในงบประมาณ

รับเอกสาร

ตรวจสอบ
เอกสาร

จนท.
บัญชี

บันทึกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รับเอกสารจากแผนกการเงิน

เริ่ม
1

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

3 นาที 1.ส าเนารายการ
เคลื่อนไหว

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องรายการเงินโอน โดย
ตรวจสอบวันที่ จานวนเงิน ชื่อบัญชี และเลขที่
บัญชี
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อทาการแก้ไข

12
นาที

1.ส าเนารายการ
เคลื่อนไหว

3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านรับเงิน พร้อมทั้งแนบสาเนารายการ
เคลื่อนไหวประจาวันบัญชีเงินฝากงบประมาณ
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการ
ลงบัญชีด้านรับเงิน เรียงตามลาดับ
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
เดบิต เงินฝากธนาคารของ
หน่วยงาน (เงินงบประมาณ)
เครดิต ค้างรับจาก
กรมบัญชีกลาง
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.2 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน ลงชื่อผู้
บันทึกบัญชี
3.3 บันทึกบัญชีแยกประเภท
3.4 บันทึกในทะเบียนคุมเงินธนาคารของ
หน่วยงาน (เงินงบประมาณ)
3.5 บันทึกในทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
(2120)

12
นาที

1.สาเนารายการ
เคลื่อนไหว

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีการรับเงินงบประมาณ
GFMIS (ขบ.02) (ต่อ)
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนก
การเงิน

3 นาที 1.รายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน

1
4

จนท.
บัญชี

5

หน.งาน
คลัง

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
และการบันทึกบัญชี

5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝาก
นอกงบประมาณกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
เอกสารทั้งของแผนกการเงินและแผนกบัญชีเพื่อ
หาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

12
นาที

1.ทะเบียนคุมเงิน
ฝากนอก
งบประมาณ

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่าย
ชาระหนี้เจ้าหนี้เงินงบประมาณ
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

จนท.
บัญชี
รับเอกสาร

2

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร

กรณีถูกต้อง

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รับเอกสารจากแผนกการเงิน

เริ่ม
1

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

1.1 รับอกสารขอเบิก (ขบ.01/ขบ.02) โดยแนบ
ใบนาส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน(บช.1/1)
มาด้วย เอกสารประกอบด้วย
1.1.1 ใบขอเบิกเงินงบประมาณ
1.1.2 เอกสารการบันทึกบัญชี ขบ. จาก
ระบบ GFMIS
1.1.3 ตัวเรืองที่อนุมัติแล้ว
1.1.4
ใบเสร็จรับเงินจาก
บุคคลภายนอก/ใบสาคัญรับเงิน
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกเงิน
งบประมาณและใบเสร็จรับเงิน
- กรณีตรวจสอบใบขอเบิกเงินงบประมาณ โดย
ตรวจสอบเลขที่ GFMIS ของรายการบันทึกการ
จ่ายชาระเงิน (ขจ.01) หวดค่าใช้จ่าย ชื่อบัญชี
รหัสบัญชีแยกประเภท ศูนย์ต้นทุน รหัส
งบประมาณ ชื่อผู้รับเงินตรงกับรายละเอียดใบ
เบิกเงิน จานวนตัวเลขและตัวอักษรเท่ากับ
จานวนเงินในเอกสาร ขบ. จากระบบ GFMIS
ลายมือชื่อผู้อนุมตั ิ ลายมือชื่อผู้เบิกจ่าย/
ใบเสร็จรับเงิน จากบุคคลภายนอก ต้องมีการให้
เลข บค. บจ. จากการเงินโดยต้องเรียงลาดับ
ก่อนหลัง
- กรณีตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน โดยตรวจสอบ
ชื่อบริษัทห้างร้าน วัน เดือน ปี รายการสินค้า
และบริการ จานวนเงินตัวเลขกับตัวอักษรต้อง
ตรงกัน ลายมือชื่อผู้รับเงิน
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อทาการแก้ไข

2
นาที

1.ใบนาส่งเอกสาร
2.ใบเสร็จรับเงิน

15
นาที

1.ใบนาส่งเอกสาร
2.ใบเสร็จรับเงิน

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่าย
ชาระหนี้เจ้าหนี้เงินงบประมาณ
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
จนท.
บัญชี

บันทึกบัญชี

3.1 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านจ่ายเงิน
3.1.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการ
ลงบัญชีด้านจ่ายเงิน
3.1.2 วัน เดือน ปี
3.1.3 บันทึกบัญชี โดย
กรณีจ่ายให้บุคคลภายในหน่วยงานและ
ชดใช้ใบสาคัญ (ขบ.02)
เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
เครดิต เงินฝากในงบประมาณ
3.1.4 อธิบายรายการ
3.1.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.2 บันทึกรายการลงในใบสาคัญการลงบัญชี
ด้านทั่วไป
3.2.1 บันทึกเลขที่ในใบสาคัญการ
ลงบัญชีด้านทั่วไป เรียงตามลาดับ
3.2.2 วัน เดือน ปี
3.2.3 บันทึกบัญชีโดย
กรณีจ่ายให้บุคคลภายในหน่วยงานและ
ชดใช้ใบสาคัญ (ขบ.02)จะเป็นการบันทึกภาษี
เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอ
นาส่ง (ภงด.1)
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.01)
เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ
เครดิต รายได้ระหว่าง
หน่วยงานรับเงินงบจากรัฐบาล
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ
นาส่ง-นิติบุคคล
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ
นาส่ง-บุคคลธรรมดา

12
นาที

1.ใบนาส่งเอกสาร
2.ใบเสร็จรับเงิน

2
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบันทึกบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายและการจ่าย
ชาระหนี้เจ้าหนี้เงินงบประมาณ
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง-นิติบุคคล
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่งบุคคลธรรมดา
เครดิต รายได้
ระหว่างหน่วยงานรับเงินงบจากรัฐบาล
3.2.4 อธิบายรายการ
3.2.5 ลงชื่อผู้จัดทา
3.3 บันทึกลงในสมุดรายวันรับเงินและสมุด
รายวันทั่วไป ลงชื่อผู้บันทึกบัญชี
3.4 บันทึกบัญชีแยกประเภท
3.5 บันทึกในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงาน (เงินงบประมาณ)
3.6 บันทึกในทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
(2120)
3.7 บันทึกในทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนก
การเงิน

3 นาที 1 . ร า ย ง า น เ งิ น
คงเหลือ

2
จนท.
บัญชี

บันทึกบัญชี

จนท.
บัญชี
จนท.
บัญชี

รับรายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน
จากแผนกการเงิน

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

5.1 ตรวจสอบยอดเงินในทะเบียนคุมเงินฝาก
นอกงบประมาณกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันของแผนกการเงิน
5.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป
5.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
เอกสารทั้งของแผนกการเงินและแผนกบัญชีเพื่อ
หาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

12
นาที

1.ทะเบียนคุมเงิน
ฝากนอก
งบประมาณ

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

47

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือน
และประจาปี
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

จนท.
บัญชี

รวบรวมเอกสาร

กรณีไม่ถูกต้อง

2

จนท.
บัญชี
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กรณีถูกต้อง

3

จนท.
บัญชี
จัดทารายงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นาทะเบียนคุมต่าง ๆ มาจัดทารายงาน

เริ่ม
1

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

1.1 จัดพิมพ์สมุดบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ
ดังนี้
1.1.1 สมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวันรับเงิน
สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันทัว่ ไป)
1.1.2 สมุดบัญชีแยกประเภท
1.1.3 ทะเบียนคุมเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารนอกงบประมาณ และใน
งบประมาณ
1.1.4 ทะเบียนคุมเจ้าหนีร้ ายบุคคล
1.1.5 ทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
(2120)
1.1.6 ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
1.1.7 ทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
1.1.8 ทะเบียนคุมเงินรายได้คา่ ใช้จ่าย (เงิน
นอกงบประมาณ)
1.1.9 ทะเบียนคุมเงินรายได้ (เงิน
ผลประโยชน์) แยกตามระดับการศึกษา
2.1 ตรวจสอบสมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ ที่
จัดพิมพ์ ตรวจสอบตัวเลข โดยมีการทานยอด
ด้วยเครื่องคิดเลข
2.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
สมุดบัญชีที่บันทึกบัญชีกับสาคัญการลงบัญชี
และนาเอกสารการรับ เอกสารการจ่าย มา
ตรวจสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการ
แก้ไข

1 วัน

1. สมุดบัญชีต่าง ๆ
2. สมุ ด ทะเบี ย นคุ ม
ต่าง ๆ

1 วัน

1. สมุดบัญชีต่าง ๆ
2. สมุ ด ทะเบี ย นคุ ม
ต่าง ๆ

3.1 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จัดทา
รายงานต่างๆ ดังนี้

1 วัน

1. สมุดบัญชีต่าง ๆ
2. สมุ ด ทะเบี ย นคุ ม
ต่าง ๆ

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือน
และประจาปี (ต่อ)
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
3 (ต่อ) จนท.
บัญชี

จัดทารายงาน

4

จนท.
บัญชี
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

5

หน.งาน
คลัง

3.1.1 รายงานประจาเดือน
1 วัน
- รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
- รายงานการเบิกเงินผลประโยชน์
- รายงานเงินรายได้จากการจัด
การศึกษา
- งบทดลองประจาเดือน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดาเนินงาน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.1.2 รายงานประจาปี
12 วัน
- กระดาษทาการ
- งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดาเนินงาน
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
1 วัน
ตัวเลขในรายงานทุกประเภท
4.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
ตัวเลขในรายงานกับสมุดบัญชีแยกประเภท และ
ทะเบียนคุมต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาด และ
ดาเนินการแก้ไข
5.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิในรายงานทางการเงิน

เสนอลงนาม

1.สมุดบัญชีต่าง ๆ
2.สมุ ด ทะเบี ย นคุ ม
ต่าง ๆ

1. สมุดบัญชีต่าง ๆ
2. สมุ ด ทะเบี ย นคุ ม
ต่าง ๆ

5 วัน 1 . ร า ย ง า น ท า ง
การเงิน

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

49

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทาต้นทุน
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

จนท.
บัญชี
บันทึกบัญชี

2

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กรณีถูกต้อง

3

จนท.
บัญชี
จัดทารายงาน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นาเอกสารการเบิกจ่าย

เริ่ม
1

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

1.2 นาเอกสารการเบิกจ่ายมาบันทึกทะเบียน
ฐานข้อมูลโดยแยกประเภทเงินงบประมาณ
และเงินรายได้ พร้อมทั้งแยกรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.1.1 วัน เดือน ปี (รับ - จ่าย)
1.1.2 เลขที่เอกสารการเบิกจ่าย
1.1.3 เลขที่แยกประเภท
1.1.4 แหล่งที่มาของเงิน
1.1.5 รายการ
1.1.6 จานวนเงิน เลขที่เช็ค
1.1.7 คณะ สาขา รหัสผลผลิต
1.1.8 รหัสหน่วยงาน รหัสกิจกรรม
1.1.9 ประเภทเอกสาร
1.1.10 ชื่อผู้เบิก
2.1 ตรวจสอบสมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ ที่
จัดพิมพ์ ตรวจสอบตัวเลข โดยมีการทานยอดด้วย
เครื่องคิดเลข
2.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
2.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบสมุด
บัญชีที่บันทึกบัญชีกับสาคัญการลงบัญชี และนา
เอกสารการรับ เอกสารการจ่าย มาตรวจสอบ เพื่อ
หาข้อผิดพลาด และดาเนินการแก้ไข
3.1 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จัดทาตาราง
ต่างๆ ดังนี้
3.1.1 ตารางแยกค่าใช้จ่ายตามผังบัญชี
3.1.2 ตารางแยกแหล่งของเงิน
3.1.3 ตารางแยกตามหน่วยงาน
3.1.4 ตาราแยกตามสาขา
3.2 จัดทารายงานต่าง ๆ ดังนี้
3.2.1 รายงานรายได้ตามแหล่งของเงิน
3.2.2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน
3.2.3 รายงานต้นทุนกิจกรรม
3.2.4 รายงานต้นทุนผลผลิต

3 นาที

1.เอกสารการเบิกจ่าย

15 นาที 1.เอกสารการเบิกจ่าย

12 นาที 1.เอกสารการเบิกจ่าย

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

50

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทาต้นทุน (ต่อ)
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
4

5

จนท.
บัญชี

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึกบัญชี

หน.งาน
คลัง

ลงนามอนุมัติ

.

4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
3 นาที
ตัวเลขในรายงานทุกประเภท
4.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
ตัวเลขในรายงานกับสมุดบัญชีแยกประเภท และ
ทะเบียนคุมต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาด และ
ดาเนินการแก้ไข
5.1 เสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิในบันทึกข้อความ
12
นาที

1.ทะเบียน
ฐานข้อมูล

1.บันทึกข้อความ
รายงาน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
งานทะเบียนคุมเงินสดในมือและเงินฝาก
ธนาคาร
ลาดับ ผู้รับผิ
ที่ ดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

2

จนท.
บัญชี

1.3 รับใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน ด้าน
จ่ายเงิน ด้านทั่วไปมาเพื่อที่จะบันทึก
รายการ ในสมุดทะเบียนคุม

รวบรวม

จนท.
บัญชี
บันทึกบัญชี

3

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กรณีถูกต้อง

4

จนท.
บัญชี

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นาเอกสารการเบิกจ่าย

เริ่ม
1

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

2.1 นาใบสาคัญการลงบัญชีต่าง ๆ รายการ
ที่เกี่ยวกับเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
บันทึกรายการ ในสมุดทะเบียนคุมรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1.1 วัน เดือน ปี (รับ - จ่าย)
2.1.2 เลขที่ใบสาคัญการบันทึกบัญชี
2.1.3 เลขที่เอกสารการเบิกจ่าย
2.1.4 บันทึกรายละเอียดของรายการที่
เกิดขึ้น
2.1.5 จานวนเงิน
3.1 ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสดในมือและ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร จัดพิมพ์ ตรวจสอบ
ตัวเลข โดยมีการทานยอดด้วยเครือ่ งคิดเลข
3.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
3.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
สมุดบัญชีที่บันทึกบัญชีกับสาคัญการลงบัญชี
และนาเอกสารการรับ เอกสารการจ่าย มา
ตรวจสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการ
แก้ไข
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนก
การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

3 นาที 1 ใ บ ส า คั ญ ก า ร
ลงบัญชี
15
นาที

1 ใ บ ส า คั ญ ก า ร
ลงบัญชี

5 นาที 1.ทะเบียนคุมเงินสด
ในมือและเงินฝาก
ธนาคาร

3 นาที 1.รายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
งานทะเบียนคุมเงินรายได้จากการจัด
การศึกษา
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

1
2

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

จนท.
บัญชี
จนท.
บัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่ม

นาเอกสารจากแผนกการเงิน

รับเอกสาร

1.4 รับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กรณีถูกต้อง

3

จนท.
บัญชี
บันทึกบัญชี

3

จนท.
บัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
และการบันทึกบัญชี

4

จนท.
บัญชี

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

รับสมุดคุมเงินจาก
แผนกการเงิน

ระยะเวลา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

3 นาที 1.ใบเสร็จรับเงิน

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
5 นาที
- กรณีใบเสร็จรับเงิน ควรตรวจสอบ วัน
เดือนปี รายการรับเงิน จานวนเงิน ตัวอักษร
และลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
2.1.1 กรณีที่ถูกต้อง ปฏิบัติขั้นต่อไป
2.1.2 กรณีที่ไม่ถูกต้อง ส่งคืนแผนก
การเงินเพื่อทาการแก้ไข
3.1 นาใบเสร็จรับเงินมาบันทึกบัญชี รายการที่
15
เกี่ยวกับเงินรายได้จากการจัดการศึกษาโดยแยก นาที
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ในสมุดทะเบียนคุม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 วัน เดือน ปี (รับ)
3.1.2 เลขที่ใบเสร็จรับ
3.1.3 ภาคเรียน
3.1.4 บันทึกรายละเอียดของรายการที่
เกิดขึ้น
3.1.5 จานวนเงิน
4.1 ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินรายได้จากการจัด 5 นาที
การศึกษา จัดพิมพ์ ตรวจสอบตัวเลข โดยมีการ
ทานยอดด้วยเครื่องคิดเลข
4.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
4.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
สมุดบัญชีที่บันทึกบัญชีกับสาคัญการลงบัญชี
และนาเอกสารการรับ เอกสารการจ่าย มา
ตรวจสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการ
แก้ไข
4.1 รับสมุดคุมเงินแผนกการเงินเพื่อตรวจสอบ 3 นาที
ความถูกต้อง

1.ใบเสร็จรับเงิน

1.ใบเสร็จรับเงิน

1.ใบเสร็จรับเงิน

1.สมุดคุมเงิน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
งานทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่ม
1

2

จนท.
บัญชี

1.5 รับใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน ด้าน
จ่ายเงิน ด้านทั่วไปมาเพื่อที่จะบันทึก
รายการ ในสมุดทะเบียนคุม

รวบรวม

จนท.
บัญชี

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กรณีถูกต้อง

4

จนท.
บัญชี

ระยะเวล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
า

นาเอกสารการเบิกจ่าย

บันทึกบัญชี

3

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

3 นาที 1 . ใ บ ส า คั ญ ก า ร
ลงบัญชี

2.1 นาใบสาคัญการลงบัญชีต่าง ๆ รายการที่
15
1 . ใ บ ส า คั ญ ก า ร
เกี่ยวกับรับฝากอื่น-อื่นๆ บันทึกรายการในสมุด
นาที ลงบัญชี
ทะเบียนคุม เพื่อแยกประเภทของรับเงิน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.1 วัน เดือน ปี (รับ - จ่าย)
2.1.2 เลขที่ใบสาคัญการบันทึกบัญชี
2.1.3 เลขที่เอกสารการเบิกจ่าย
2.1.4 บันทึกรายละเอียดของรายการที่เกิดขึ้น
2.1.5 จานวนเงิน
3.1 ตรวจสอบทะเบียนคุมรับฝากอื่น – อื่น ๆ
5 นาที 1. ทะเบียนเงินรับ
จัดพิมพ์ ตรวจสอบตัวเลข โดยมีการทานยอด
ฝากอื่น-อื่น ๆ
ด้วยเครื่องคิดเลข
3.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
3.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
สมุดบัญชีที่บันทึกบัญชีกับสาคัญการลงบัญชี
และนาเอกสารการรับ เอกสารการจ่าย มา
ตรวจสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการ
แก้ไข
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนก
การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

3 นาที 1.รายงานเงิคงเหลือ
ประจาวัน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
งานทะเบียนคุมลูกหนี้
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

2

จนท.
บัญชี

1.6 รับใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน ด้าน
จ่ายเงิน ด้านทั่วไปมาเพื่อที่จะบันทึก
รายการ ในสมุดทะเบียนคุม

รวบรวม

จนท.
บัญชี
บันทึกบัญชี

3

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

กรณีถูกต้อง

4

จนท.
บัญชี

ระยะเวล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
า

นาเอกสารการเบิกจ่าย

เริ่ม
1

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

รับรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันจากแผนกการเงิน

3 นาที 1 . ใ บ ส า คั ญ ก า ร
ลงบัญชี

2.1 นาใบสาคัญการลงบัญชีต่าง ๆ รายการที่
15
1 . ใ บ ส า คั ญ ก า ร
เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมบันทึกรายการในสมุด
นาที ลงบัญชี
ทะเบียนคุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.1 วัน เดือน ปี (รับ - จ่าย)
2.1.2 เลขที่ใบสาคัญการบันทึกบัญชี
2.1.3 เลขที่เอกสารการเบิกจ่าย
2.1.4 บันทึกรายละเอียดของรายการที่เกิดขึ้น
2.1.5 จานวนเงิน
3.1 ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้จดั พิมพ์
5 นาที 1.ทะเบียนคุมลูกหนี้
ตรวจสอบตัวเลข โดยมีการทานยอดด้วยเครื่อง
คิดเลข
3.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
3.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
สมุดบัญชีที่บันทึกบัญชีกับสาคัญการลงบัญชี
และนาเอกสารการรับ เอกสารการจ่าย มา
ตรวจสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการ
แก้ไข
4.1 รับรายงานเงินคงเหลือประจาวันจากแผนก 3 นาที 1.รายงานเงิน
การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
คงเหลือประจาวัน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
งานทะเบียนคุมเจ้าหนี้
ลาดับ ผู้รับผิด
ที่
ชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

2

จนท.
บัญชี

1.7 รับใบสาคัญการลงบัญชีด้านรับเงิน ด้าน
จ่ายเงิน ด้านทั่วไปมาเพื่อที่จะบันทึก
รายการ ในสมุดทะเบียนคุม

รวบรวม

จนท.
บัญชี
บันทึกบัญชี

3

จนท.
บัญชี

กรณีไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กรณีถูกต้อง

4

จนท.
บัญชี

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
า

นาเอกสารการเบิกจ่าย

เริ่ม
1

เขียนโดย : แผนกบัญชี งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกบัญชี

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ทะเบียนคุมและการบันทึกบัญชี

3 นาที 1 . ใ บ ส า คั ญ ก า ร
ลงบัญชี

2.1 นาใบสาคัญการลงบัญชีต่าง ๆ รายการที่
15
เกี่ยวกับเจ้าหนี้บันทึกรายการในสมุดทะเบียนคุม นาที
เจ้าหนี้รายบุคคล รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.1 วัน เดือน ปี (รับ - จ่าย)
2.1.2 เลขที่ใบสาคัญการบันทึกบัญชี
2.1.3 เลขที่เอกสารการเบิกจ่าย
2.1.4 บันทึกรายละเอียดของรายการที่เกิดขึ้น/
ชื่อเจ้าหนี้
2.1.5 จานวนเงิน
3.1 ตรวจสอบทะเบียนคุมเจ้าหนีร้ ายบุคคล
5 นาที
จัดพิมพ์ ตรวจสอบตัวเลข โดยมีการทานยอด
ด้วยเครื่องคิดเลข
3.1.1 กรณีถูกต้องดาเนินการขั้นต่อไป
3.1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ทาการตรวจสอบ
สมุดบัญชีที่บันทึกบัญชีกับสาคัญการลงบัญชี
และนาเอกสารการรับ เอกสารการจ่าย มา
ตรวจสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาด และดาเนินการ
แก้ไข
4.1 งบทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3 นาที

1 . ใ บ ส า คั ญ ก า ร
ลงบัญชี

1.ทะเบียนเจ้าหนี้
รายบุคคล

1.งบทดลอง

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกพัสดุ งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกพัสดุ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

2

หน่วยงาน
ภายใน

จนท.พัสดุ

กรอกแบบฟอร์มขอจัดซื้อและส่ง
แบบฟอร์ม

ผู้ใช้บริการมารับแบบฟอร์มเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง และ
นาส่ง
แก่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

20 นาที

แบบฟอร์ม
ขอจัดซื้อพัสดุ

ตรวจสอบ

เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ต รวจสอบความ
ถูกต้องของพัสดุ
ที่จะขอซื้อ

30 นาที

แบบฟอร์ม
ขอจัดซื้อพัสดุ

3

จนท.พัสดุ

รวบรวมหลักฐาน

4

หน.พัสดุ

คัดเลือกผู้ขาย/ผู้จ้าง
ไม่ถูกต้อง
กลับไปแก้ไข

5

จนท.พัสดุ

พิมพ์รายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้าง

6

หน.ส่วน
ราชการ

เสนอผู้มีอานาจ
ลงนาม

7

จนท.พัสดุ

รายการเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อลงนาม
ออกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ร วบรวมใบขอซื้ อ ** ขึ้นอยู่กับ
ทั้ ง หมดเพื่ อ ท าการติ ด ต่ อ ขอใบ จานวนแผนก
เสนอราคาจากร้านค้า
ที่ขอซื้อ
หั ว ห น้ า แ ผ น ก พั ส ดุ ท า ก า ร
เปรีย บเทีย บราคาของแต่ล ะร้ า น ประมาณ 2
แ ละ คั ดเ ลื อ ก ผู้ ข าย ที่ มี อ าชี พ
วัน
โดยตรง
เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทารายงานขอ
ซื้ อ หรื อ ขอจ้ า ง โดยระบุ เหตุ ผ ล
ความจ าเป็ น รายละเอี ย ด ราคา
กลาง วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
ก าหนดเวลาที่ ต้ อ งใช้ วิ ธี ที่ จั ด ซื้ อ
30 นาที
จ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
ว ง เ งิ น ต า ม ที่ ก า ห น ด ใ น
กฎกระทรวง (ไม่เกิน5 แสนบาท)
1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุม้ติ
หากมีข้อผิดพลาดส่งคืนเจ้าหน้าที่
พัสดุทาการแก้ไข
ประมาณ 3-5
2. เมื่อหน.เจ้าหน้าที่อนุมัติ จึง
วัน
นาเสนอหัวหน้างานอื่นๆอนุมัติ
ตามลาดับสายงาน
กรณีซื้อหรือจ้างเกิน 5,000 บาท
เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
และนาเสนอหน.เพื่ออนุมัติ
30 นาที
**กรณีเป็นการจ้างติดอากร
สแตมป์

แบบฟอร์ม
ขอจัดซื้อพัสดุ
แบบฟอร์ม
ขอจัดซื้อพัสดุ
1.ใบขอซื้อวัสดุ
2.ใบเสนอราคา
3.ใบอนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง
4.คาสั่ง

ใบอนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกพัสดุ งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกพัสดุ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

30 นาที

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

15-30 วันทา
การ

ใบแจ้งหนี้/ใบส่ง
ของ

1
8

จนท.พัสดุ

9

ส่งของ / ใบส่งมอบงาน

10

ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง

11

คณะกรรมกา
รตรวจรับ
พัสดุ

12

สั่งซื้อ / สั่งจ้าง ตามรายการ

จนท.พัสดุ

ตรวจรับวัสดุ
/ งาน

ลงหัวหมายเลขจัดหมวดเงิน /
ลงทะเบียนวัสดุ /
ให้รหัสครุภัณฑ์ / ลงทะเบียน

ตั้งเบิกไปยังแผนกบัญชี/การเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
หรือ fax ให้กับร้านค้า เพื่อทาการ
ส่งมอบพัสดุภายในวันที่กาหนด
ร้านค้า บริษัทฯผู้ค้า ประสานงาน
กับแผนกพัสดุเพื่อนัด วัน เวลา
การส่งมอบพัสดุ
1. คกก.ตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
รายการ จานวน ราคา ให้ละเอียด
และตรงกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. เมื่อถูกต้องแล้ว นาใบส่งของทา
การปั๊มเอกสารให้กรรมการลงนาม
**กรณี เป็นครุภัณฑ์พิมพ์ใบตรวจ
รับ
**กรณี เป็นงานจ้างพิมพ์ใบตรวจ
การจ้าง
1.เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงเลขกากับใบ
แจ้งหนี้ พร้อมสาเนาเอกสารเพื่อ
เก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐาน
2. เจ้าหน้าที่พัสดุทาการ
ลงทะเบียนวัสดุที่จัดซื้อตาม
หมวดหมู่
*กรณีเป็นครุภัณฑ์ออกเลขและทา
การพ่นครุภัณฑ์
1. เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารตัวจริง
ทั้งหมด ไปยังแผนกการเงินเพื่อตั้ง
เบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ

1-3 วันทา
การ

1.เอกสารตรวจ
รับพัสดุ
2.ใบแจ้งหนี้/ใบ
ส่งของ
3.ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

30 นาที

ใบแจ้งหนี้

30 นาที

1. ใบขอซื้อวัสดุ
2. ใบเสนอราคา
3.ใบอนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง
4.ใบแจ้งหนี้/ใบ
ส่งของ
5.ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
6.คาสั่ง

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดซื้อโดยวิธี e-bidding

ลาดับ
ที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกพัสดุ งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกพัสดุ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

2

3

จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จนท.พัสดุ

จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
e-bidding

จนท.พัสดุ

จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

จนท.พัสดุ

ไม่ถูกต้องกลับไป
แก้ไข

4

ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ

จนท.พัสดุ
ถูกต้อง

5

จนท.พัสดุ

การนาร่างประกาศเอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซด์
ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซด์ของหน่วยงาน
(อยู่ในดุลพินิจของหน.หน่วยงาน)

รายการเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อลงนาม

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาประกาศ
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เสนอผู้มี
30 นาที
อานาจลงนามให้ความเห็นชอบ
และประกาศบนเว็บไซด์
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วย
วิธี e1-3 ชม.
bidding ตามแบบที่กาหนด
เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทารายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้าง โดยระบุ เหตุผล
ความจาเป็น รายละเอียด ราคา
กลาง วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
กาหนดเวลาที่ต้องใช้ วิธีที่จัดซื้อ
จ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่างๆ
1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุม้ติ
หากมีข้อผิดพลาดส่งคืน
เจ้าหน้าที่พัสดุทาการแก้ไข
2. เมื่อหน.เจ้าหน้าที่อนุมัติ จึง
นาเสนอหัวหน้างานอื่นๆอนุมัติ
ตามลาดับสายงาน
(1) การซื้อหรือจ้าง ซึ่งมีวงเงิน
เกิน 5แสนบาท แต่ไม่เกิน 5ล้าน
บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหน.
หน่วยงานที่จะให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน 5 ล้านบาท ให้หน.
หน่วยงานของรัฐนาร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาฯเผยแพร่เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจาก
ผูป้ ระกอบการ

1- 2 ชม.

1-3 วัน

1.ประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
1.รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ(TOR)
2.แบบฟอร์มเอกสาร
ซื้อหรือจ้าง
1.รายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้าง
2. คาสั่ง
3.แบบคาของปม.ที่
ได้รับอนุมัติ

1.รายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้าง
2. คาสั่ง
3.แบบคาของปม.ที่
ได้รับอนุมัติ
1. ประกาศจัดซื้อจัด
จ้าง
2.รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ(TOR)

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
ขึ้นอยู่กับ
วงเงิน

1
รายการเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อลงนาม
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดซื้อโดยวิธี e-bidding (ต่อ)

ลาดับ
ที่

เขียนโดย : แผนกพัสดุ งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกพัสดุ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

1

ไม่นาร่าง
ประกาศรับฟังฯ

6

นาร่างประกาศ
รับฟังความคิด
ฯ

จนท.พัสดุ

แก้ไข

7

หน.ส่วนงาน

8

คกก.จัดทา
TOR/หน.
งาน/จนท.
พัสดุ

9

จนท.พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานฯ
เห็นชอบฯ

ไม่มีผู้เสนอความเห็น

มีผู้เสนอ
ความเห็น

ไม่ปรับปรุง

หน.เจ้าหน้าที่เผยแพร่ฯ

ระยะเวลาการเผยแพร่

ปรับปรุง

กรณีนาร่างรับฟังความเห็นแล้ว
ไม่มีผู้เสนอความเห็น ให้เผยแพร่
ประกาศในระบบของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3-5 วัน
กรณีมีผู้เสนอความเห็น ให้หน.
ร่วมกั บผู้จัดทา TOR พิจ ารณาว่า
สมควรแก้ ไ ขหรื อ ไม่ หากควร
ปรับปรุงก็ ให้เผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 3 วัน
กรณีมีผู้เสนอความเห็น แต่คกก.
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควร
ปรับปรุงร่างประกาศ ให้หน.
3-5 วัน
เจ้าหน้าที่รายงานเสนอหน.
หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ
กรณีมีผู้เสนอความเห็น ให้หน.
ร่วมกับผู้จัดทา TOR พิจารณาว่า
สมควรแก้ไขหรือไม่ หากควร
ปรับปรุงก็ให้เผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง
3-5 วัน
ไม่น้อยกว่า 3 วัน
เห็นชอบและแจ้งผู้มีความเห็นทุก
รายทราบ
(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิ น 5แสน บาท แต่ไม่เกิน
5ล้าน บาทให้ก าหนดไม่น้อยกว่า
5 วั น ท าการ (2) วงเงิ น เกิ น 5 ระยะเวลา
ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10ล้านบาทให้
การ
กาหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ ดาเนินงาน
(3) วงเงินเกิน 10ล้านบาท แต่ไม่ ขึ้นอยู่กับ
เกิน 50ล้านบาทให้กาหนดไม่น้อย
วงเงิน
กว่า 12 วันทาการ (4) วงเงินเกิน
50ล้ า นบาท ขึ้ น ไป ให้ ก าหนดไม่
น้อยกว่า 20 วันทาการ

ใบอนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง

ร่างรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
(TOR)

ร่างรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
(TOR)

1. ร่างรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
(TOR)
2. เอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ
3.ประกาศจัดซื้อจัด
จ้าง

2
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดซื้อโดยวิธี e-bidding (ต่อ)

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกพัสดุ งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกพัสดุ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

2

10

11

คกก.จัดทา
TOR

ผู้ประกอบ
การ

กาหนดวัน เวลา ชี้แจง
รายละเอียดก่อนถึงวันเสนอ

ต่อราคา กรณี
เกินวงเงิน งปม.

ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบ

คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ราคาไม่เกิน

12

คกก.
พิจารณาผล

คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ
ไม่อนุมัติ
คกก.ทบทวน

13

หน.
หน่วยงาน

14

จนท.พัสดุ

15

หน.
หน่วยงาน

หน.หน่วยงานพิจาณาอนุมตั ิ
เห็นชอบผลการพิจารณา

ประกาศผู้ชนะ

ลงนามในสัญญาซื้อ/จ้าง

กรณีมีความจาเป็นต้องสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน ผู้ประกอบการสอบถาม
รายละเอียดทางที่กาหนด ก่อนถึง
วันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วัน
เมื่ อ ถึ ง วั น ก าหนดเสนอ ร าคา
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ ให้เสนอ
ราคาภายในเวลาที่ ก าหนด โดย
สามารถเสนอราคาได้ เ พี ย งครั้ ง
เดียว
เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา พิมพ์ใบ
เสนอราคาและเอกสารข้ อ เสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุ ก ราย เพื่อ ให้
คกก.ตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ
โดยคกก.พิจารณาคุณสมบัติของผู้
ยื่ น ข้ อ เ ส น อ ที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศ
และเอกสารประกวดราคา จากนั้น
คกก.ลงลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ ไว้ ใ น
เอกสารทุกแผ่น
1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุม้ติ
หากมีข้อผิดพลาดเจ้าหน้าที่พัสดุ
ทาการแก้ไข
2. เมื่อหน.เจ้าหน้าที่อนุมัติ จึง
นาเสนอหัวหน้างานอื่นๆอนุมัติ
ตามลาดับสายงาน
ปิดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด
จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
เหตุผล ในระบบของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
จะกระทาได้ต่อเมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์

3 วัน

1 วัน

1 -2 วัน

3-5 วัน

ร่างขอบเขตของ
งาน

1. ใบเสนอราคา
1. รายงานผลการ
พิจารณา
2. ใบเสนอราคา
3. เอกสารข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. รายงานผลการ
พิจารณาฯ
2. ใบเสนอราคา
3. เอกสารข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ

7 วัน

ประกาศผู้ชนะ

7 วัน

สัญญาซื้อหรือจ้าง
ตามแบบที่กาหนด

3
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดซื้อโดยวิธี e-bidding (ต่อ)

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกพัสดุ งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกพัสดุ

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

3
16

17

18

19

ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง

ส่งของ/ใบส่งมอบงาน

คกก.ตรวจ
รับพัสดุ

คกก.ตรวจรับพัสดุ

จนท.พัสดุ

ลงหัวหมายเลขจัดหมวดเงิน /
ลงทะเบียนวัสดุ /
ให้รหัสครุภณ
ั ฑ์ / ลงทะเบียน

จนท.พัสดุ

ตั้งเบิกไปยังแผนกบัญชี/
การเงิน

ร้านค้า บริษัทฯผู้ค้า ประสานงาน
กับแผนกพัสดุเพื่อนัด วัน เวลา
การส่งมอบพัสดุ
1. คกก.ตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
รายการ จานวน ราคา ให้ละเอียด
และตรงกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. เมื่อถูกต้องแล้ว นาใบส่งของทา
การปั๊มเอกสารให้กรรมการลงนาม
**กรณี เป็นครุภัณฑ์พิมพ์ใบตรวจ
รับ
**กรณี เป็นงานจ้างพิมพ์ใบตรวจ
การจ้าง
1.เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงเลขกากับใบ
แจ้งหนี้ พร้อมสาเนาเอกสารเพื่อ
เก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐาน
2. เจ้าหน้าที่พัสดุทาการ
ลงทะเบียนวัสดุที่จัดซื้อตาม
หมวดหมู่
*กรณีเป็นครุภัณฑ์ออกเลขและทา
การพ่นครุภัณฑ์
1. เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารตัวจริง
ทั้งหมด ไปยังแผนกการเงินเพื่อตั้ง
เบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ

15-30 วัน
ทาการ

3-5 วัน

ใบแจ้งหนี้/ใบส่ง
ของ

1.เอกสารตรวจรับ
พัสดุ
2.ใบแจ้งหนี้/ใบส่ง
ของ
3.ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

30 นาที

ใบแจ้งหนี้

30 นาที

1. ใบขอซื้อวัสดุ
2. ใบเสนอราคา
3.ใบอนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง
4.ใบแจ้งหนี้/ใบส่ง
ของ
5.ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
6.คาสั่ง

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(Standard Operating Procedure)

เขียนโดย : แผนกพัสดุ งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกพัสดุ

วิธีคัดเลือก

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

จนท.พัสดุ

2

คกก.หรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมาย

3

4

จนท.พัสดุ

จนท.พัสดุ

เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จั ด ท าประกาศแผนการ
จั ดซื้อ จั ดจ้ า ง เสนอผู้มีอ านาจลงนามให้
ความเห็นชอบและประกาศบนเว็บไซด์
คณะกรรมการฯที่ได้รับมอบหมายกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลิอกข้อเสนอ

จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จัดทาร่างขอบเขตของงาน

เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือ
เชิญชวนยื่นข้อเสนอตาม วัน
เวลา ที่กาหนด

ต่อรองราคา
กรณีเกินวงเงินงปม.

คุณสมบัติถูกต้อง
ราคาไม่เกิน

5

คกก.พิจารณา
ผล

คกก.เปิดซองข้อเสนอ
และดาเนินการ
พิจารณาผล
ไม่อนุมัติ
คกก.ทบทวน

6

คกก.พิจารณา
ผล

หน.หน่วยงานอนุมัติเห็นชอบ
ผลการพิจารณาฯ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทารายงานขอซื้อหรือขอ
จ้ า ง โ ด ย ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จ า เป็ น
รายละเอียด ราคา กลาง วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ ก าหนดเวลาที่ต้อ งใช้ วิธีที่จั ดซื้อ
จ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ชวน
ผู้ ป ระกอบการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนด ไม่น้อย
กว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ใน
งานนั้นมีผู้ป ระกอบการที่มีคุณสมบั ติตรง
ตามที่ก าหนด น้อ ยกว่า ๓ ราย โดยให้
คานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้
ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ป ระกอบการที่คณะกรรมการมีห นั ง สื อ
เชิญชวน
เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ
ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะ
ราย ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวน
เท่า นั้น พร้อ มจั ดทาบั ญ ชีรายชื่อ ผู้มายื่น
ข้อเสนอ คกก.ตรวจสอบเอกสารต่างๆ และ
ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารทุกแผ่น
1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าทีอ่ นุม้ติ หากมี
ข้อผิดพลาดเจ้าหน้าที่พัสดุทาการแก้ไข
2. เมื่อหน.เจ้าหน้าที่อนุมัติ จึงนาเสนอ
หัวหน้างานอื่นๆอนุมัติตามลาดับสายงาน

30 นาที
ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
ขึ้นคกก.

30 นาที

5 วันทาการ

1 -2 วัน

3-5 วัน

ประกาศ
แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
1. ร่างขอบเขต
ของงาน
1.รายงานขอซื้อ
หรือขอจ้าง
2. คาสั่ง
3.แบบคาของ
ปม.ที่ได้รับ
อนุมัติ
1. หนังสือเชิญ
ชวนไปยัง
ผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 3
ราย

1. รายงานผล
การพิจารณาฯ
2. ใบเสนอราคา
3. เอกสาร
ข้อเสนอของผู้
ยื่นข้อเสนอ
1. รายงานผล
การพิจารณาฯ
2. ใบเสนอราคา
3. เอกสาร
ข้อเสนอของผู้
ยื่นข้อเสนอ

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(Standard Operating Procedure)

เขียนโดย : แผนกพัสดุ งานคลัง
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกพัสดุ

วิธีคัดเลือก (ต่อ)

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

7 วัน

ประกาศผู้ชนะ

1
7

จนท.พัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

8

หน.หน่วยงาน

ลงนามในสัญญาซื้อ/จ้าง

9

คกก.ตรวจรับ
พัสดุ

10

11

จนท.พัสดุ

จนท.พัสดุ

คกก.ตรวจรับ
พัสดุ

ลงหัวหมายเลขจัดหมวดเงิน /
ลงทะเบียนวัสดุ /
ให้รหัสครุภัณฑ์ / ลงทะเบียน

ตั้งเบิกไปยังแผนกบัญชี/
การเงิน

ปิดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือก และเหตุผล ในระบบ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทา
ได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่
มีผู้ใดอุทธรณ์
1. คกก.ตรวจรับพัสดุตรวจสอบรายการ
จานวน ราคา ให้ละเอียดและตรงกับใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้าง
2. เมื่อถูกต้องแล้ว นาใบส่งของทาการปัม๊
เอกสารให้กรรมการลงนาม
**กรณี เป็นครุภัณฑ์พิมพ์ใบตรวจรับ
**กรณี เป็นงานจ้างพิมพ์ใบตรวจการจ้าง
1.เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงเลขกากับใบแจ้งหนี้
พร้อมสาเนาเอกสารเพือ่ เก็บเข้าแฟ้มไว้เป็น
หลักฐาน
2. เจ้าหน้าที่พัสดุทาการลงทะเบียนวัสดุที่
จัดซื้อตามหมวดหมู่
*กรณีเป็นครุภัณฑ์ออกเลขและทาการพ่น
ครุภัณฑ์
1. เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมด
ไปยังแผนกการเงินเพื่อตั้งเบิกจ่ายเงินให้กับ
บริษัทฯ

7 วัน

3-5 วัน

สัญญาซื้อหรือ
จ้างตามแบบที่
กาหนด
1.เอกสารตรวจ
รับพัสดุ
2.ใบแจ้งหนี้/ใบ
ส่งของ
3.ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง

30 นาที

ใบแจ้งหนี้

30 นาที

1. ใบขอซื้อวัสดุ
2. ใบเสนอราคา
3.ใบอนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง
4.ใบแจ้งหนี้/ใบ
ส่งของ
5.ใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง
6.คาสั่ง

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
Standard Operating Procedures: SOP

ประจำปีกำรศึกษำ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการรับหนังสือ

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกส่งเสิรมและบริการวิชาการ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

2

จนท. แผนก
ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ
จนท. แผนก
ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ

ตรวจและคัดแยก
หนังสือ

หน่วยงานอื่น
ส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3

4

5

6

จนท. แผนก
ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ
ผู้อานวนการ
สานักงานวิทยา
เขตฯ
จนท. แผนก
ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ
จนท. แผนก
ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ

เ จ้ า ห น้ า ที่ รั บ ห นั ง สื อ จ า ก
หน่วยงานต่างๆ

รับหนังสือราชการจาก
หน่วยงานต่างๆ

หนังสื่อ สนง.วข
ลงทะเบียนรับ

บันทึกเสนอ
สั่งการ

ทาสาเนาและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
จัดเก็บหนังสือ

เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจและคั ด แยก
หนังสือว่ามาจากหน่วยงานไหน
- หนั ง สื อ หน่ ว ยงานอื่ น ส่ ง
ห นั ง สื อ ไ ป ยั ง ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง
- ห นั ง สื อ ข อ ง ส น ง . วข.
ลงทะเบียนรับหนังสือ
บันทึกเสนอ ผ.อ. สนง.วข. เพื่อ
สั่งการ
ผู้อานวยการ สนง.วข. ลงบันทึก
สั่ ง การให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ดาเนินการ
จัดทาสาเนาและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ท ร า บ โ ด ย มี แ บ บ ฟ อ ร์ ม รั บ
หนังสือเพื่อป้องกันหนังสือหาย
และเป็นหลักฐานการส่งสาเนา
จัดเก็บหนังสือ

3 นาที

.

10 นาที

5 นาที

1 วัน

5 นาที

3 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การส่งหนังสือ

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกส่งเสิรมและบริการวิชาการ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

15 นาที

สาเนาหังสือ
ออก/คาสั่ง/
ประกาศ

เริ่มต้น
1

2

จนท. แผนก
ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ
หัวหน้าแผนก
ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ

ร่าง และพิมพ์หนังสือออก/คาสั่ง/ประกาศ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ร่ า งและพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ออก/
คาสั่ง/ประกาศ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
หนังสือ

10 นาที
ถูกต้อง

3

4

5

6
7

จนท. แผนก
ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ
รองอธิการบดี/
ผู้อานวยการ
สนง. วข.
จนท.แผนกสาร
บรรณ
จนท.แผนกสาร
บรรณ
จนท. แผนก
ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ

นาเสนอ รองอธิการบดีฯ/ผ.อ.

น า เ ส น อ ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฯ /
ผู้ อ านวยการ เพื่ อ พิ จ ารณาลง
นาม

5 นาที

พิจารณาลงนาม

ไม่ลงนาม

พิจารณา

3 วัน
ลงนาม

ลงทะเบียนหนังสือส่ง/ออกเลขคาสั่ง

จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก
จัดเก็บสาเนา

ลงทะเบียนหนงสือส่ง/ออกเลข
คาสั่งที่แผนกสารบรรณ

5 นาที

ทะเบียน
หนังสือออก

จัดส่งให้หน่วยงานภายนอก
20 นาที
จัดเก็บสาเนา

สาเนาหนังสือ
5 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
จัดทาใบเบิกค่าธุรการภาคสมทบ วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถและอีเทค
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกส่งเสิรมและบริการวิชาการ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

แ ต่ ล ะ แ ผ น ก ส่ ง ร า ย ชื่ อ
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ

1 วัน

จัดพิมพ์ใบเบิกค่าธุรการ

2 วัน

รายชื่อ
ผู้ปฏับัติงาน
ธุรการ
ใบเบิกค่า
ธุรการ
คาสั่งแต่งตั้งผู้
ปฏิบัติหน้าที่ฯ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ

2

จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ

3
4

5
6
7
8

9

10

จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ

จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ

รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ปฏิบัติงานธุรการ

จัดทาใบเบิกค่าธุรการ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบตั ิงานธุรการ
ไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการ
ตรวจสอบความถูกต้อง

1 ชั่วโมง
30 นาที

ตรวจสอบ
เสนอรองอธิการพิจารณาลงนาม
เดินคาสั่ง / ใบเบิกค่าธุรการ
รวบรวมใบเบิกค่าธุรการ
ทาบันทึกข้อความสรุปการเบิกจ่ายค่าธุรการ

ไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม

เสนอรองอธิการฯ เพื่อลงนาม

3 วัน

จนท. เดิ น ค าสั่ ง /ใบเบิ ก ค่ า
ธุรการ

2 วัน

รวบรวมใบเบิกค่าธุรการ

3 ชั่วโมง

จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความสรุ ป การ
เบิกจ่ายค่าธุรการ

1 ชั่วโมง

ตรวจสอบความถูกต้อง

30 นาที

ลงทะเบียนและจัดส่งใบเบิกค่า
ธุรการให้แก่แผนกบัญชี

1 ชั่วโมง

บันทึก
ข้อความฯ

ตรวจสอบ

ลงทะเบียนและจัดส่งใบเบิกให้แผนกบัญชี
จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
จัดทาตารางสอบ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกส่งเสิรมและบริการวิชาการ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

รวบรวมข้ อ มู ล จากหั ว หน้ า
สาขาวิชาในแต่ละสาขา
จัดทาคาสั่งโดยขอรายชื่อจาก 2
คณะ

1 วัน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1
2

3

4

5

6

7
8

9

จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
หน.แผนก
ส่งเสริมฯ

งานส่งเสิรม
วิชาการและ
งานทะเบียน
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
หน.แผนก
ส่งเสริมฯ
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ
หน.แผนก
ส่งเสริมฯ
จนท.แผนก
ส่งเสริมฯ

รวบรวมข้อมูลจัดทาตารางสอบ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาตาราง
สอบ
ไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม

พิจารณา

ประชุมคณะกรรมการจัดทา
ตารางสอบ
รวบรวมตารางสอบจาก
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

2 ชั่วโมง

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาสั่ง
- ไม่ ถู ก ต้ อ ง/ไม่ เ หมาะสม
แก้ไขคาสั่งใหม่ให้ถูกต้อง
จัดประชุมคณะกรรมการจัดทา
ตารางสอบโดยจั ด ท าหนั ง สื อ
เชิญประชุม
รวบรวมตารางสอบจาก
คณะกรรมการ

1 ชั่วโมง

ตรวจสอบความถูกต้อง

30 นาที

บั น ทึ ก ตารางสอบเข้ า สู่ ร ะบบ
วิชั่นเน็ต
ตรวจสอบความถูกต้อง

2 ชั่วโมง

จั ด ท า ส า เ น า เ อ ก ส า ร แ ล ะ
แ จ ก จ่ า ย ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมง

1 ขั่วโมง

คาสั่งแต่งตั้งฯ

รายงานการ
ประชุมฯ

30 นาที

ไม่ถูกต้อง

จัดพิมพ์ในระบบวิชั่นเน็ต
ตรวจสอบ

30 นาที

ไม่ถูกต้อง

จัดทาสาเนาเอกสารและแจกจ่าย
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกเอกสารการพิมพ์
(Standard Operating Procedure) ควบคุมโดย : นายชนสิทธิ์ กุลพญา
Flow Chart ขั้นตอนการจัดทาข้อสอบ
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น

1

จนท แผนก
เอกสาร

2

จนท แผนก
เอกสาร

รับใบส่งข้อสอบที่มีลายเซ็นต์
หัวหน้าสาขาและรองคณะบดี

รับใบส่งข้ อสอบ

แก้ไข
พิจารณาผลการ
ตรวจสอบ
ตรวจ

3

4

5

6

จนท แผนก
เอกสาร
อาจารย์
จนท แผนก
เอกสาร
จนท แผนก
เอกสาร

จนท แผนก
เอกสาร

พิมพ์ข้อสอบ

อัดสาเนา – เรียงเย็บข้อสอบ

พิจารณาผลการ
ตรวจข้อสอบ
ตรวจ

จัดเก็บข้อสอบ

ตรวจสอบข้อสอบ
- ข้อสอบที่ต้องแก้ไข ส่งคืนให้
เจ้ า ของวิ ช าด าเนิ น การ พิ ม พ์
แก้ไขให้ใหม่
- ข้ อ สอบที่ ไ ม่ ต้ อ งแก้ ไ ข จะ
ผ่านไป ขั้นตอนต่อไป
จนท.แผนกเอกสารฯ
จะดาเนินการพิมพ์ข้อสอบ
ดาเนินการอัดสาเนาข้อสอบ
เรียง - เย็บข้อสอบ
รออาจารย์มาบรรจุข้อสอบ
เก็บข้อสอบที่อัดสาเนาแล้วเข้าตู้
กรรมการตรวจเซ็คข้อสอบคณะ
บริหารธุรกิจฯ/คณะศิลปะ
ศาสตร์
เก็บข้อสอบเข้าตูต้ ามวันเวลาที่
สอบประจาปีการศึกษา

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการอัดสาเนาทั่วไป

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกเอกสารการพิมพ์
ควบคุมโดย : นายชนสิทธิ์ กุลพญา

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

2

จนท แผนก
เอกสาร

จนท. รับใบสั่งงาน
รับใบสัง่ งาน

จนท แผนก
เอกสาร

แก้ไข

พิจารณาผลการ
ตรวจสอบ

จนท. ตรวจสอบรายละเอียดใน
เอกสาร
- ที่ต้องแก้ไข ส่งคืนให้เจ้าของงาน
ดาเนินการ พิมพ์แก้ไขให้ใหม่
- ที่ถูกต้องจะผ่านขั้นตอนต่อไป

ตรวจ

3

จนท แผนก
เอกสาร
อัดสาเนาเอกสารและถ่าย
เอกสาร

4

จนท แผนก
เอกสาร

รับงาน

จนท.ดาเนินการอัดสาเนาและถ่าย
เอกสาร
- งานที่มียอดสั่งต่ากว่า 50 ชุด จนท.
จะดาเนินการถ่ายเอกสาร
- งานที่มียอดสั่งสูงกว่า 50 ชุด จนท.
จะดาเนินการอัดสาเนา
อาจารย์ / จนท. สามารถรับงานได้
หลังจากส่งงานมาแล้ว เกิน 2 วัน

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการถอนรายวิชา
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

นศ. ยื่นคาร้องขอถอนรายวิชาให้
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน
ตรวจสอบ

1 นาที

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

ยื่นคาร้อง

ใบคาร้องขอ
ถอนรายวิชา

ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ถูกต้อง
คืนเอกสาร
ส่งคืนนักศึกษาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
ให้ นศ.

1 นาที

ถูกต้อง

3

แผนกทะเบียน

บันทึกข้อมูลลงระบบ
4

นักศึกษา

6

(ขึ้นอยูก่ ับ
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที

1 นาที

จัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสารตาม
เลขที่ในใบคาร้อง

1 นาที

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

นศ. ชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่าน
แผนกการเงิน

แผนกทะเบียน

นักศึกษา /
แผนกการเงิน

1 นาที

นศ. ลงชื่อส่งใบคาร้องขอถอน
รายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานการส่งคา
ร้อง

ลงชื่อ
5

เจ้าหน้าที่บันทึกการขอการถอน
รายวิชาของนักศึกษาลงระบบ
ฐานข้อมูล

ใบคาร้องขอ
ถอนรายวิชา

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอรักษาสภาพนักศึกษา
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอ
รักษาสภาพ
การเป็น
นักศึกษา
ใบคาร้องขอ
รักษาสภาพ
การเป็น
นักศึกษา

เริ่มต้น
1

นักศึกษา
ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

3

นักศึกษา

4

แผนกทะเบียน

ลงชื่อ

เสนอคาร้องเพื่อลงนาม
5

แผนกทะเบียน
บันทึกข้อมูลลงระบบ

6

7

นักศึกษา /
แผนกการเงิน

คืนเอกสาร
ให้ นศ.

นศ. ยื่นคาร้องขอรักษาสภาพที่
ดาเนินการลงนามอาจารย์ที่
ปรึกษา / หัวหน้าสาขา
เรียบร้อยแล้ว ให้แผนกทะเบียน
ตรวจสอบการกรอกข้อมูล /
การลงนามในใบคาร้องให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ หากไม่
ถูกต้องส่งคืน นศ.เพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง
นศ. ลงชื่อการยื่นคาร้องฯ ไว้
เป็นหลักฐาน

30 วินาที

เสนอคาร้องให้หัวหน้าแผนก
ทะเบียน / คณบดี ลงนาม
อนุมัติ

1-2 วัน

บันทึกข้อมูลการรักษาสภาพ
ของ นศ. ลงระบบฐานข้อมูล

1 นาที

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียม
ผ่านแผนกการเงิน

จัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสารตาม
เลขที่ในใบคาร้อง

แผนกทะเบียน

1 นาที

(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที
(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที

ใบคาร้องขอ
รักษาสภาพ
การเป็น
นักศึกษา

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอลาพักการศึกษา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

นศ. ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา
ที่ดาเนินการลงนามอาจารย์ที่
ปรึกษา / หัวหน้าสาขาเรียบร้อย
แล้ว ให้แผนกทะเบียน
ตรวจสอบการกรอกข้อมูล / การ
ลงนามในใบคาร้องให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องส่งคืน
นศ.เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอลา
พักการศึกษา

1 นาที

ใบคาร้องขอลา
พักการศึกษา

30 วินาที

ลงชื่อ

นศ. ลงชื่อการยื่นคาร้องฯ ไว้เป็น
หลักฐาน

เสนอคาร้องเพื่อลงนาม

เสนอคาร้องให้หัวหน้าแผนก
ทะเบียน / คณบดี ลงนามอนุมัติ

1-2 วัน

บันทึกข้อมูลการขอลาพัก
การศึกษาของนศ.ลงระบบ
ฐานข้อมูล

1 นาที

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

คืนเอกสาร
ให้ นศ.

ถูกต้อง

3

นักศึกษา

4

แผนกทะเบียน

5

แผนกทะเบียน

บันทึกข้อมูลลงระบบ

6

7

นักศึกษา /
แผนกการเงิน

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียม
ผ่านแผนกการเงิน

จัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสารลงแฟ้ม
โดยแยกประเภทของคาร้อง

แผนกทะเบียน

(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที
(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที

ใบคาร้องขอลา
พักการศึกษา

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา /
ขอกลับเข้าศึกษา
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

นศ. ยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษาที่
ดาเนินการลงนามอาจารย์ที่
ปรึกษา / หัวหน้าสาขาเรียบร้อย
แล้ว ให้แผนกทะเบียน

1 นาที

ตรวจสอบการกรอกข้อมูล / การ
ลงนามในใบคาร้องให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องส่งคืน
นศ.เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอ
กลับเข้าศึกษา
/ ขอคืนสภาพ
การเป็น
นักศึกษา
ใบคาร้องขอ
กลับเข้าศึกษา
/ ขอคืนสภาพ
การเป็น
นักศึกษา

นศ. ลงชื่อการยื่นคาร้องฯ ไว้เป็น
หลักฐาน

30 วินาที

เสนอคาร้องให้หัวหน้าแผนก
ทะเบียน / คณบดี ลงนามอนุมัติ

1-2 วัน

บันทึกข้อมูลการขอคืนสภาพ/กลับ
เข้าศึกษาของนศ.ลงระบบ
ฐานข้อมูล

1 นาที

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

คืนเอกสาร
ให้ นศ.

ถูกต้อง

3

นักศึกษา

ลงชื่อ
4

แผนกทะเบียน

เสนอคาร้องเพื่อลงนาม

5

แผนกทะเบียน

บันทึกข้อมูลลงระบบ

6

แผนกทะเบียน

จัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม
โดยแยกตามประเภทของคาร้อง

(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที

ใบคาร้องขอ
กลับเข้าศึกษา
/ ขอคืนสภาพ
การเป็น
นักศึกษา

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

นศ. ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
ที่ดาเนินการลงนามอาจารย์ผู้สอน
เรียบร้อยแล้ว ให้แผนกทะเบียน

1 นาที

ใบคาร้องขอ
เปลี่ยนกลุ่ม
เรียน

ตรวจสอบการกรอกข้อมูล / การ
ลงนามในใบคาร้องให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องส่งคืน
นศ.เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอ
เปลี่ยนกลุ่ม
เรียน

1 นาที

บันทึกข้อมูลลงระบบ

บันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนกลุ่ม
เรียนของนศ.ลงระบบฐานข้อมูล

ลงชื่อ

นศ. ลงชื่อการยื่นคาร้องฯ ไว้เป็น
หลักฐาน

ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

คืนเอกสาร
ให้ นศ.

ถูกต้อง

3

แผนกทะเบียน

4

นักศึกษา

5

แผนกทะเบียน

จัดเก็บเอกสาร
6

นักศึกษา /
แผนกการเงิน

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

30 วินาที

เจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสารตาม
เลขที่ในใบคาร้อง

1 นาที

นศ.ชาระเงินค่าธรรมเนียมการขอ
เปลี่ยนกลุ่มเรียนที่แผนกการเงิน

1 นาที

ใบคาร้องขอ
เปลี่ยนกลุ่ม
เรียน

(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอโอนย้ายสถานศึกษา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

นศ. ยื่นคาร้องขอโอนย้าย
สถานศึกษาที่ดาเนินการลงนาม
อาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าสาขา
เรียบร้อยแล้ว ให้แผนกทะเบียน
ตรวจสอบการกรอกข้อมูล / การ
ลงนามในใบคาร้องให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องส่งคืน
นศ.เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอ
โอนย้าย
สถานศึกษา

1 นาที

ใบคาร้องขอ
โอนย้าย
สถานศึกษา

ลงชื่อ

นศ. ลงชื่อการยื่นคาร้องฯ ไว้เป็น
หลักฐาน

30 วินาที

เสนอคาร้องเพื่อลงนาม

เสนอคาร้องให้หัวหน้าหน้าแผนก
ทะเบียน / คณบดี ลงนามอนุมัติ

1-2 วัน

บันทึกข้อมูลการขอโอนย้าย
สถานศึกษา ลงระบบฐานข้อมูล

1 นาที

ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

คืนเอกสาร
ให้ นศ.

ถูกต้อง

3

นักศึกษา

4

แผนกทะเบียน

5

แผนกทะเบียน

บันทึกข้อมูลลงระบบ
6

7

นักศึกษา /
แผนกการเงิน

แผนกทะเบียน

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

พิมพ์หนังสือส่งตัว

นศ.ชาระเงินค่าธรรมเนียมการ
โอนย้ายสถานศึกษาที่แผนก
การเงิน
พิมพ์หนังสือส่งตัวนศ.ตาม
มหาวิทยาลัยที่นศ.ต้องการ
โอนย้าย

(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที
(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

5 นาที

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการขอโอนย้ายสถานศึกษา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

นาหนังสือส่งตัวให้แผนกสาร
บรรณตรวจสอบและเสนอให้รอง
อธิการบดี ลงนามพร้อมทั้งส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน

3 วัน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บสาเนาคาร้องใส่
แฟ้มตามประเภทคาร้อง

1 นาที

1. ใบคาร้องฯ
2. หนังสือส่ง
ตัว
3. ใบแสดงผล
การเรียน
1. ใบคาร้องฯ
2. หนังสือส่ง
ตัว
3. สาเนาใบ
เกรด

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

1
8

9

แผนกทะเบียน /
แผนกสารบรรณ

จัดส่งหนังสือ

แผนกทะเบียน

จัดเก็บเอกสาร

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอเรียนข้ามสถานศึกษา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

นศ. ยื่นคาร้องขอเรียนข้าม
สถานศึกษาที่ดาเนินการลงนาม
อาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าสาขา
เรียบร้อยแล้ว ให้แผนกทะเบียน
ตรวจสอบการกรอกข้อมูล / การ
ลงนามในใบคาร้องให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องส่งคืน
นศ.เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอ
เรียนข้าม
สถานศึกษา

1 นาที

ใบคาร้องขอ
เรียนข้าม
สถานศึกษา

30 วินาที

ลงชื่อ

นศ. ลงชื่อการยื่นคาร้องฯ ไว้เป็น
หลักฐาน

1-2 วัน

เสนอคาร้องเพื่อลงนาม

เสนอคาร้องให้หน้าหน้าแผนก
ทะเบียน / คณบดี ลงนามอนุมัติ

1 นาที

บันทึกข้อมูลลงระบบ

บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถานศึกษาลงระบบ
ฐานข้อมูล

ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

คืนเอกสาร
ให้ นศ.

ถูกต้อง

3

4

5

6

นักศึกษา

แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียน

พิมพ์หนังสือส่งตัว
7

แผนกทะเบียน /
แผนกสารบรรณ

จัดส่งหนังสือ

(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

พิมพ์หนังสือส่งตัวนศ.ตาม
มหาวิทยาลัยที่นศ.ต้องการเรียน
ข้ามสถานศึกษา

5 นาที

นาหนังสือส่งตัวให้แผนกสาร
บรรณตรวจสอบและเสนอให้รอง
อธิการบดี ลงนามพร้อมทั้งส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน

3 วัน

1. ใบคาร้องฯ
2. หนังสือส่ง
ตัว

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอเรียนข้ามสถานศึกษา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1 นาที

1. สาเนาใบ
คาร้องฯ
2. สาเนา
หนังสือส่งตัว

1

8

แผนกทะเบียน
จัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่จัดเก็บคาร้องใส่แฟ้ม
ตามประเภทคาร้อง

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขอย้ายห้องเรียน

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

นศ. ยื่นคาร้องขอขอย้ายห้องเรียน
ที่ดาเนินการลงนามอาจารย์ที่
ปรึกษา / หัวหน้าสาขาเรียบร้อย
แล้ว ให้แผนกทะเบียน
ตรวจสอบการกรอกข้อมูล / การ
ลงนามในใบคาร้องให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องส่งคืน
นศ.เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอ
ย้ายห้องเรียน

1 นาที

ใบคาร้องขอ
ย้ายห้องเรียน

30 วินาที

ลงชื่อ

นศ. ลงชื่อการยื่นคาร้องฯ ไว้เป็น
หลักฐาน

1-2 วัน

เสนอคาร้องเพื่อลงนาม

เสนอคาร้องให้หัวหน้าแผนก
ทะเบียน / คณบดี ลงนามอนุมัติ

1 นาที

บันทึกข้อมูลลงระบบ

บันทึกข้อมูลการขอย้ายห้องเรียน
ของนศ.ลงระบบฐานข้อมูล

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

คืนเอกสาร
ให้ นศ.

ถูกต้อง

3

4

5

6

นักศึกษา

แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียน

จัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม
โดยแยกตามประเภทของคาร้อง

(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที

ใบคาร้องขอ
ย้ายห้องเรียน

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

80

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอย้ายสาขาวิชา / ย้ายคณะ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

นศ. ยื่นคาร้องขอใบคาร้องขอย้าย
สาขาวิชา / ย้ายคณะที่ดาเนินการ
ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้า
สาขาเรียบร้อยแล้ว ให้แผนก
ทะเบียน
ตรวจสอบการกรอกข้อมูล / การ
ลงนามในใบคาร้องให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องส่งคืน
นศ.เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอ
ย้ายสาขาวิชา /
ย้ายคณะ

1 นาที

ใบคาร้องขอ
ย้ายสาขาวิชา /
ย้ายคณะ

30 วินาที

ลงชื่อ

นศ. ลงชื่อการยื่นคาร้องฯ ไว้เป็น
หลักฐาน

เสนอคาร้องเพื่อลงนาม

เสนอคาร้องให้หัวหน้าแผนก
ทะเบียน / คณบดี ลงนามอนุมัติ

1-2 วัน

1 นาที

บันทึกข้อมูลลงระบบ

บันทึกข้อมูลการขอย้ายสาขาวิชา
/ ย้ายคณะของนศ.ลงระบบ
ฐานข้อมูล

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

คืนเอกสาร
ให้ นศ.

ถูกต้อง

3

นักศึกษา

4

แผนกทะเบียน

5

แผนกทะเบียน

6

7

นักศึกษา /
แผนกการเงิน

ชาระเงินค่าธรรมเนียม

นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียม
ผ่านแผนกการเงิน

จัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสารลงแฟ้ม
โดยแยกประเภทของคาร้อง

แผนกทะเบียน

(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที
(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

1 นาที

ใบคาร้องขอ
ย้ายสาขาวิชา /
ย้ายคณะ

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การลงทะเบียนเรียน

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอ
ลงทะเบียน
เรียน

เริ่มต้น
1
นักศึกษา

ยื่นคาร้อง

ไม่ถูกต้อง

2
แผนกทะเบียน

คืนเอกสาร
ให้ น.ศ.

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

3
แผนกทะเบียน

บันทึกข้อมูลลงระบบ

น.ศ.ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียน
ตามวันเวลาที่มหาลัยกาหนด
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
เอกสาร ให้ ค รบถ้ ว น หากไม่
ถูกต้องส่งคืนนักศึกษาเพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง
เ จ้ า ห น้ า ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ก า ร
ลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล

1 นาที
1 นาที

ใบคาร้องขอ
(ขึ้นอยู่กบั
ลงทะเบียน
ความเร็วของ เรียน
ระบบ)

4
นักศึกษา
5
แผนกทะเบียน

น.ศ.ลงชื่อในใบคาร้องลง
ทะเบียนเรียนไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
จัดเก็บเอกสาร

6
นักศึกษา

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

7
นักศึกษา/การเงิน

เจ้ า หน้ า ที่ จั ด เรี ย งเอกสารตาม
เลขที่ในใบคาร้อง

ชาระค่าธรรมเนียม

นั ก ศึ ก ษาตรวจสอบรายวิ ช าที่
เจ้ า หน้ า ที่ ล งทะเบี ย นว่ า ถู ก ต้ อ ง
หรื อ ไม่ หากไม่ ถู ก ต้ อ งติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
นัก ศึก ษาชาระค่าธรรมเนีย มผ่าน
ธนาคาร/เค้าเตอร์เซอร์วิส/การเงิน
วจภ.

30 วินาที

1 นาที

ใบคาร้องขอ
ลงทะเบียน
เรียน

10 นาที

5 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอเพิ่มรายวิชา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

น.ศ.ยื่นคาร้องขอเพิ่มรายวิชาให้
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน
ตรวจสอบ

ยื่นคาร้อง
2

แผนกทะเบียน

ไม่ถูกต้อง
พิจารณา
ถูกต้อง

3

แผนกทะเบียน

บันทึกข้อมูลลงระบบ

คืนเอกสาร
ให้ น.ศ.

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
เอกสาร ให้ ค รบถ้ ว น หากไม่
ถูกต้องส่งคืนนักศึกษาเพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง

1 นาที

ใบคาร้องขอ
เพิ่มวิชา/ใบ
แสดงผลการ
เรียน

1 นาที

เจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก การลงทะเบี ย น
2 นาที
เรี ย นเพิ่ ม รายวิ ช าผ่ า นระบบงาน (ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ทะเบียน
ระบบ)

4

นักศึกษา

ลงชื่อ
5
6

แผนกทะเบียน
นักศึกษา/แผนก
การเงิน

จัดเก็บเอกสาร
ชาระค่าธรรมเนียม

น.ศ.ลงชื่ อ ส่ ง ใบค ารองขอเพิ่ ม
รายวิชาเพื่อเป็นหลักฐานการส่งคา
ร้อง
เจ้ า หน้ า ที่ จั ด เรี ย งเอกสารตาม
เลขที่ในใบคาร้อง
นัก ศึก ษาชาระค่าธรรมเนีย มการ
เพิ่ ม รายวิ ช าผ่ า นแผนกการเงิ น
วิทยาเขตจักรพงษฯ

30 วินาที

1 นาที
2 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ประมวลผลการศึกษา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1 นาที

ใบเกรดตาม
รายวิชาผู้สอน

เริ่มต้น
1

2

วิชาการคณะ
บริหาร/ศิลป
ศาสตร์/แผนก
ทะเบียน
แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียนรับเกรดจาก
วิชาการคณะบริหาร/คณะศิลป
ศาสตร์

รับเกรดจากคณะ
ไม่ถูกต้อง ส่งใบ
เกรดคืน
วิชาการ

ตรวจสอบ

ถูกต้อง
3

แผนกทะเบียน

4

แผนกทะเบียน

บันทึกเกรดลงระบบ

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

5

แผนกทะเบียน

จัดเก็บใบเกรด

แผนกทะเบี ย นตรวจสอบความ
ถูกต้อง ใบเกรด/รหัสวิชา/ชื่อวิชา/
ผู้สอน/การลงนามให้ตรงกับใบปะ
หน้าส่งเกรดของแต่ละคณะ หาก
ไม่ถูก ต้องส่งคืนวิชาการคณะเพื่อ
แก้ไข
บั น ทึ ก เกรดลงระบบฐานข้ อ มู ล
ตามเอกสารที่วิชาการคณะส่งมา
ให้
แผนกทะเบี ย นตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งของ Control code ที่ อ ยู่
ในใบเกรด หากไม่ถูกต้องส่งคืนให้
วิชการคณะเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
เจ้าหน้าแผนกทะเบีย นจัดเก็ บใบ
เกรดตามรายชื่ อ อาจารย์ แ ต่ ล ะ
คณะ

5 นาที

2 นาที
(ขึ้นอยู่กับ
ความเร็ว
ของระบบ)

1. ใบเกรดตาม
รายวิชา/ผู้สอน
2.ใบปะหน้า

ใบเกรดที่
ตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว

5 นาที

5 นาที

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

84

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
(จากหน่วยงานต่างๆ)
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1 นาที

1. หนังสือฯ
2. วุฒิการศึกษา

เริ่มต้น
1

2
3

แผนกทะเบียน/
แผนกส่งเสริม
แผนกทะเบียน

รับหนังสือขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ต่างๆ จากแผนกส่งเสริมวิชาการ

รับหนังสือขอ
ตรวจสอบคุณวุฒิ

แผนกทะเบียนรับหนังสือฯ

ลงทะเบียนรับหนังสือ

1 นาที

แผนกทะเบียน

ไม่จบ
ตรวจสอบ
จบ
4

แผนกทะเบียน

พิมพ์หนังสือตอบกลับ
5

แผนกทะเบียน/
แผนกสารบรรณ

ส่งหนังสือให้แผนกสารบรรณ

แจ้ง
หน่วย
งาน

ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของ
น.ศ.ที่หน่วยงานต่างๆ ขอตรวจ
สอบเข้ามา หากไม่จบหรือมีปัญหา
ติดต่อพร้อมทาหนังสือถึง
หน่วยงานเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ
โดยด่วน
พิ ม พ์ ห นั ง สื อ เพื่ อ แจ้ ง สถานภาพ
ของนักศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่
ขอตรวจสอบวุฒิ
น า ห นั ง สื อ ที่ พิ ม พ์ จ า ก แ ผ น ก
ทะเบียนเสนอให้แผนกสารบรรณ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ เ ส น อ ต่ อ ร อ ง
อธิ ก ารบดี ฯ ลงนาม พร้ อ มส่ ง
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบทาง
ไปรษณีย์

5 นาที

1. หนังสือฯ
2. วุฒิการศึกษา

5 นาที

หนังสือตอบ
กลับหน่วยงาน

3 วัน

หนังสือตอบ
กลับหน่วยงาน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการออกหนังสือสาคัญทางการศึกษา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

นักศึกษา

ยื่นคาร้อง
ไม่ถูกต้อง
2

แผนกทะเบียน

ตรวจสอบ

3

นักศึกษา/การเงิน

ส่งเอกสาร
คืน น.ศ.

ถูกต้อง

แผนกทะเบียน

แยกประเภทคาร้อง
ส่งคาร้องให้
สวท. ออก
หนังสือ

5

6

7

แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียนแยกประเภทคาร้อง
เพื่อแยกเป็น 2 ส่วน
1. ให้นายทะเบียน วจภ. ลงนาม
2. หนั ง สื อ ฯ ที่ ส วท. เป็ น ผู้ อ อก
แผนกทะเบี ย นจะส่ ง ค าร้ อ งให้
สวท. ออกหนังสือต่อไป

1 นาที

- ใบคาร้อง
- รูปถ่าย
- สาเนาบัตร
ประชาชน

1 นาที

2 นาที

1 นาที

ออกหนังสือฯ

ปริ้นหนังสือให้นายทะเบียน วจภ.
ลงนาม

ลงนาม

แผนกทะเบียนเสนอหนังสือฯ ให้
นายทะเบียนเพื่อลงนามรับรอง

1 - 2 วัน

ลงชื่อรับเอกสาร

นักศึกษาลงชื่อรับเอกสารไว้เป็น
หลักฐาน

1 นาที

นายทะเบียน

นักศึกษา

เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ผ น ก ท ะ เ บี ย น
ตรวจสอบค าร้ อ งพร้ อ มเอกสาร
แนบให้ ถู ก ต้ อ ง หากไม่ ถู ก ต้ อ ง
ส่งคืนนักศึกษาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
น.ศ.ชาระค่าธรรมเนียมการขอ
เอกสารที่ การเงินวิทยาเขตฯ

ชาระค่าธรรมเนียม
4

น.ศ.ยื่นคาร้องที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแนบ
ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียน

- ใบคาร้อง
- รูปถ่าย
- สาเนาบัตร
ประชาชน

1 นาที
(ขึ้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ)

จบ
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ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

แผนกทะเบียน

ประกาศรับสมัครเรียนทาง
เว็บไซต์ www.cpc.ac.th

ประกาศรับสมัครเรียน

3 นาที
(ขั้นอยูก่ ับ
ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต)

2

ผู้สมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ไซค์
3

ผู้สมัคร/การเงิน

4

ผู้สมัคร/แผนก
ทะเบียน

ชาระเงินค่าธรรมเนียมค่ารับสมัคร
ผ่านธนาคาร/เคาท์เตอร์เซอร์วิส/
การเงินวิทยาเขตฯ
ผู้สมัครกรอกเอกสารการสมัครส่ง
ทางไปรษณีย์มายังวิทยาเขตฯ

ชาระค่าธรรมเนียม

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ไม่ถูกต้อง

5

แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียน

ประกาศรายชื่อ
8

แผนกทะเบียน/
คณะกรรมการ

ติดต่อ เอกสาร หากไม่ถูกต้องติดต่อ
นักศึกษา ผู้สมัครเพือ่ ส่งเอกสารใหม่

ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ

7

(ขั้นอยู่กบั
ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต)

ตามกาหนด
ปฏทินรับ
สมัคร
ตามกาหนด
ปฏทินรับ
สมัคร

ใบสมัคร/
สาเนาบปช/สา
เนา
ทะเบียบ้าน/
เกรด/รูปถ่าย

ตรวจสอบความถูกต้องของ

ตรวจสอบ
6

10 นาที

ส่งใบสมัครให้คณะกรรมการ

1 นาที
1 นาที

บันทึกข้อมูลการรับสมัครผ่าน
ระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียน

(ขั้นอยู่กบั
ความเร็วของ
ระบบ
ฐานข้อมูล)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านทาง
เว็บไซต์ www.cpc.ac.th

3 นาที

ส่งเอกสารการรับสมัครให้
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

(ขั้นอยู่กบั
ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต)

รายชื่อผู้สมัคร

1 – 2 ชั่วโมง

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

87

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1
9

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
10

11

แผนกทะเบียน

ไม่ผา่ น

คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
คุณสมบัติจากเอกสารใบรับสมัคร

ส่งผลการพิจารณาให้สวท.

แผนกทะเบียนส่งผลการพิจาณาที่
คณะกรรมการดาเนินการ
เรียบร้อยแล้วให้ สวท.

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือกทาง
www.cpc.ac.th

ผ่าน

แผนกทะเบียน

1นาที
(ขั้นอยู่กับ
ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต)
1 นาที
รายชื่อผู้สมัคร
(ขั้นอยู่กับ
ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต)

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการมอบตัวนักศึกษา
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

2

3

แผนกทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อผ่าน www.cpc.ac.th
และบอร์ทที่ วจภ.

2 ชั่วโมง

ตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผ่าน
ท า ง www.cpc.ac.th แ ล ะ
บอร์ทที่ วจภ.

2 นาที

นักศึกษา

นักศึกษา
นักศึกษามาขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาพร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานการมอบตัวตามปฏิทิน
การรับสมัคร

มอบตัว

4

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ

ยื่นเอกสาร
ภายหลัง

ถูกต้อง
5

นักศึกษา
ส่งเอกสารมอบตัว

6

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ

ยื่นเอกสาร
ภายหลัง

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
นักศึกษาอย่างละเอียด โดยดู
จากวันที่จบ,ชื่อ-สกุล,ระดับวุฒิ
การศึกษา,สาขา,อื่นๆ หากมี
ปัญหาไม่ถูกต้องแจ้งนักศึกษาให้
ยื่นเอกสารภายหลัง
นักศึกษานาเอกสารทีเ่ ตรียมมา
ส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจ
หลักฐาน
ตรวจสอบหลักฐานการมอบ
ตัวอย่างละเอียด หากเอกสารไม่
สมบูรณ์/ไม่ครบ ให้ยื่นเอกสาร
ภายหลัง

5 นาที

1 นาที

นักศึกษา

ลงชื่อ

ให้นักศึกษาลงชื่อตามรายชื่อ
สาขาวิชาของตนเอง ไว้เป็น
หลักฐานการยื่นเอกสาร

1. ใบมอบตัว
2. สาเนาวุฒิการศึกษา
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนา บปช.
5. หลักฐานผู้
ปกครอง
6. รูปถ่าย

สาเนาวุฒิ
การศึกษา

1 นาที

2 นาที

ถูกต้อง
7

รายชื่อผู้มสี ิทธิ์
เข้าศึกษาต่อ

1. ใบมอบตัว
2. สาเนาวุฒิการศึกษา
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนา บปช.
5. หลักฐานผูป้ กครอง
6. รูปถ่าย

30 วินาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนพิจารณาขอสาเร็จการศึกษา
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1 ชั่งโมง

1.ใบรายชื่อขอ
สาเร็จการศึกษา
2.ใบพิจารณาจบ

เริ่มต้น
1

แผนกทะเบียน
ปริ้นใบพิจารณาจบ
ไม่ถูกต้อง

2

แผนกทะเบียน
แก้ไขให้
ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ถูกต้อง
3

4

5
6

หัวหน้างาน
ส่งเสริมฯ

แผนกทะเบียน/
คณะ
แผนกทะเบียน/
คณะ
แผนกทะเบียน

ลงนาม

ส่งใบพิจารณาให้คณะ
คณะส่งคืนพิจารณาจบ
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ถูกต้อง
7

แผนกทะเบียน
บันทึกข้อมูลลงระบบ

แผนกทะเบียนปริ้นใบพิจารณา
จบตามรายชื่อนักศึกษาที่แจ้ง
ขอสาเร็จการศึกษา
แผนกทะเบียนตรวจสอบความ
ถูกต้องของเกรด/ชื่อ/รหัสวิชา/
รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาและข้ อ มู ลอื่น
ในพิจารณาจบให้ละเอียด
เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนเสนอ
ใบพิจารณาจบให้หัวหน้างาน
ส่งเสริมฯ ลงนาม
ส่ ง เอกสารใบพิ จ ารณาจบให้
ค ณ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น ส่ ว น ที่
เกี่ยวข้อง
คณะส่งใบพิจารณาจบที่ตรวจ
สอบเรียบร้อยให้แผนกทะเบียน
ทะเบียนตรวจสอบการลงนาม
ของอาจารย์ที่ปรึกษา/สาขา/
คณบดี
แผนกทะเบียนบันทึกรายชื่อ
นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษาลงระบบ

(ขึ้นอยู่กับ
จานวน น.ศ.ที่
ขอสาเร็จ
การศึกษา)

2 ชั่งโมง
(ขึ้นอยู่กับ
จานวน น.ศ.ที่
ขอสาเร็จ
การศึกษา)

1.ใบรายชื่อขอ
สาเร็จการศึกษา
2.ใบพิจารณาจบ

30 นาที
(ขึ้นอยู่กับ
จานวน น.ศ.ที่
ขอสาเร็จ
การศึกษา)

ใบพิจารณาจบ

3 – 5 วัน

1.ใบรายชื่อขอ
สาเร็จการศึกษา
2.ใบพิจารณาจบ

15 นาที

ใบพิจารณาจบ

2 ชั่งโมง

1.ใบรายชื่อขอ
สาเร็จการศึกษา
2.ใบพิจารณาจบ

(ขึ้นอยู่กับ
จานวน น.ศ.ที่
ขอสาเร็จ
การศึกษา)

1.30ชั่วโมง รายชื่อขอ
(ขึ้นอยู่กับ
สาเร็จ
จานวน น.ศ.ที่
การศึกษา
ขอสาเร็จ
การศึกษา)

8

9

แผนกทะเบียน/
คณะ/สวท.
แผนกทะเบียน

ส่งรายชื่อให้สวท.

ส่งรายชื่อให้คณะ

ประกาศรายชื่อ

ส่งรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษาให้คณะ และสวท.
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะจบ
การศึกษาทาง www.cpc.ac.th

10 นาที

รายชื่อผู้ที่คาด
ว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

3 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
(นักศึกษาแรกเข้า)
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1
2
3

4

5

6

แผนกทะเบียน
แผนกทะเบียน
แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียน

แยกวุฒิการศึกษา
พิมพ์รายชื่อ

ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน

ส่งหนังสือ

ลงรับหนังสือที่โรงเรียนต่างๆ
แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ

รับหนังสือตอบกลับ

แผนกทะเบียน

จบ

แผนกทะเบียน

บันทึกข้อมูลลงระบบ
8

จัดเตรียมเอกสารเพื่อนาจัดส่ง
หนังสือฯ ทางไปรษณีย์ โดย
แยกออกเป็นแต่ละโรงเรียน

เตรียมเอกสาร

ตรวจสอบ

7

แยกวุฒิการศึกษาตามโรงเรียน
ที่นักศึกษาจบมา
พิมพ์รายชื่อนักศึกษาตาม
โรงเรียนที่แยกไว้

แผนกทะเบียน/
แผนกสารบรรณ

จัดเก็บเอกสาร

ไม่จบ

แจ้ง
น.ศ.

ตรวจสอบหนังสือที่โรงเรียน
ต่างๆ ส่งมาว่านักศึกษาจบ
การศึกษาหรือไม่ มีปญ
ั หาอย่าง
อื่นหรือไม่ หากมีแจ้งปัญหาให้
รับทราบและการดาเนินการ
ตามขั้นตอนของ วิทยาเขตฯ
ต่อไป
บันทึกผลการตรวจสอบวุฒิที่แต่
ละโรงเรียนตอบกลับมาลง
ระบบฐานข้อมูล
จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มไว้เป็น
หลักฐาน

ใบวุฒิการศึกษา

2 วัน
2 วัน
2 นาที

2 ชั่วโมง

1 นาที

2 นาที

1.รายชื่อ
2.ใบวุฒิ
การศึกษา
1. หนังสือนา
2.ใบวุฒิการศึกษา
3. ใบรายชื่อ
4. ซองจดหมายติด
แสตมป์

จดหมายทีป่ ิด
ผนึกเรียบร้อย
แล้ว

หนังสือตอบ
กลับ

หนังสือตอบ
กลับ

1 นาที
(ขึ้นอยู่กับ
ความเร็วของ
ระบบ)

1 นาที

หนังสือตอบ
กลับ

จบ
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เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure) ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นตอนการขอแจ้งสาเร็จการศึกษา
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

แผนกทะเบียน

2

นักศึกษา

ประกาศกาหนดการแจ้งขอ
สาเร็จการศึกษา

Download แบบฟอร์มขอสาเร็จ

การศึกษา
3

นักศึกษา
ขอใบพิจารณาจบ

4

นักศึกษา
ยื่นคาร้อง

ประกาศแจ้งกาหนดการต่าง ๆ
ให้นักศึกษาทราบทาง
www.cpc.ac.th

1 เดือน

ปฏิทิน
การศึกษา

นักศึกษาDownloadแบบฟอร์ม
ขอสาเร็จการศึกษาทาง
www.cpc.ac.th และกรอก
ข้อมูลพร้อมเตรียมเอกสารแนบ
นักศึกษาขอใบพิจารณาจบจาก
ทะเบียนโดยนาไปผ่านให้
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขา
ลงนาม
นศ. ยื่นคาร้องที่ดาเนินการลง
นามอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้า
สาขาเรียบร้อยแล้ว ให้แผนก
ทะเบียน

1 นาที

แบบฟอร์มขอ
สาเร็จ
การศึกษา

1 วัน

ใบพิจารณาจบ

1 นาที

1. ใบคาร้อง
2. ใบพิจารณา
จบ
3. รูปถ่าย
4. สาเนาบัตร
ประชาชน /
ทะเบียนบ้าน

ตรวจสอบการกรอกข้อมูล /
การลงนามในใบคาร้องให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ หากไม่
ถูกต้องส่งคืน นศ.เพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลการขอแจ้งสาเร็จ
การศึกษาลงระบบ

1 นาที

นศ. ชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่าน
แผนกการเงิน

3 นาที

ไม่ถูกต้อง

5

แผนกทะเบียน
คืนเอกสาร
ให้ นศ.

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

6

นักศึกษา

7

นักศึกษา/
แผนกการเงิน

บันทึกข้อมูลลงระบบ
ชาระเงินค่าธรรมเนียม

1 นาที

1
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เขียนโดย : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure) ควบคุมโดย : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นตอนการขอแจ้งสาเร็จการศึกษา
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1
8

9

10

นักศึกษา

1 นาที

ส่งคืนใบคาร้องให้ทะเบียน

ตรวจสอบหลักฐานการชาระเงิน
ของนักศึกษา

1 นาที

ลงนามเพื่อยืนยันการส่งใบคาร้อง

ลงนามในใบรายชื่อที่แยกไว้ตาม
ห้องเรียน
ประกาศรายชื่อผู้แจ้งขอสาเร็จ
การศึกษาทาง www.cpc.ac.th

1 สัปดาห์

แผนกทะเบียน

แผนกทะเบียน
ประกาศรายชื่อผู้แจ้งขอ
สาเร็จการศึกษา

11

แผนกทะเบียน
ส่งคาร้องให้ สวท.
มทร.ตะวันออก

12

แผนกทะเบียน
สวท. ส่งคาร้องคืนแผนก
ทะเบียน วจภ.

13

แผนกทะเบียน
จัดเก็บเอกสาร

จัดส่งใบคาร้องให้ สวท.
มทร.ตะวันออก

1 วัน

สวท. มทร. ตะวันออก ส่งใบคา
ร้องที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
คืนแผนกทะเบียน วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ

1 วัน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม
ไว้เป็นหลักฐาน

30 นาที

ใบรายชื่อแจ้ง
ขอสาเร็จ
การศึกษา

ใบคาร้อง /
ใบรายชื่อ

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
Standard Operating Procedures: SOP

ประจำปีกำรศึกษำ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกระบบสารสนเทศ
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
ในวิทยาเขต ทาการ
แจ้งซ่อมกับเจ้าหน้าที่
โดยทางโทรศัพท์ หรือ
เดินมาบอก
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ตาม
อาการที่เห็น

2 นาที

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

ผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

2

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

ซ่อมไม่ได้
ดาเนินการซ่อม
คอมพิวเตอร์

20 นาที

ซ่อมได้

3

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

มีประกัน

ตรวจสอบประกัน
กับบริษัทผู้ผลิต

ส่งเคลม

หมดประกัน

แทงจาหน่ายกับพัสดุ

การซ่อมคอมพิวเตอร์
ถ้าซ่อมได้ถือว่าจบ
งานถ้าไม่ได้จะ
ตรวจสอบว่าอยู่ใน
ประกันหรือไม่
1.อยู่ในประกัน เจ้า
หน้าทึ่จะทาการเอา
อะไหล่ตัวที่เสียหาย
ส่งเคลมกับ
บริษัทผู้ผลิต
2. ไม่อยู่ในประกัน
เจ้าหน้าที่จะทาการ
แทงจาหน่ายอะไหล่
ให้พัสดุเพื่อแทง
จาหน่ายต่อไป

8 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกระบบสารสนเทศ
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

นักศึกษาเวลา
มาขอใช้บริการจะต้อง
เอาหลักฐานยืนยัน
ตัวตนมาด้วย เช่น
บัตรประชาชน และ
เลือกเครื่องที่ต้องการ
เจ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบเครื่องที่ว่าง
ว่ามีคนเล่นหรือไม่

2 นาที

เจ้าหน้าที่บัน
ทีกข้อมูลลงในระบบ
และปลดล็อคเครื่องที่
เลือก แล้วให้บัตร
เครื่องแก่นักศึกษา

2 นาที

เจ้าหน้าที่ทา
การคืนหลักฐานยืนยัน
ตัวตนกับนักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาใช้
คอมพิวเตอร์เสร็จและ
นักศึกษาคืนบัตร
เครื่องกับเจ้าหน้าที่
จากนั้นทาการ
ล็อคเครื่องเหมือนเดิม

1 นาที

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

นักศึกษา
ยื่นหลักฐานยืนยันตัวตน และ
เลือกเครื่องที่ต้องการ

2

3

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

ไม่ว่าง

ว่าง
ตรวจสอบเครือ่ ง
ที่ระบุจากระบบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบ

1 นาที

ปลดล็อคเครื่องที่เลือก
4

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่คืนหลักฐานยืนยันตัวตนให้
นักศึกษาหลักจากนักศึกษาใช้เสร็จ

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การกู้บัญชีเครือข่ายไร้สายของวิทยาเขตฯ
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกระบบสารสนเทศ
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

นักศึกษานาหลักฐาน
มายืนยันตัวตน ซึ่ง
เป็นบัตรนักศึกษาหรือ
ย่างอื่นที่เกี่ยวข้องให้
เจ้าหน้าที่ดู
เจ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบเคยสมัคร
บัญชีไร้สายหรือไม่

2 นาที

กรณีที่เคย
สมัครเจ้าหน้าที่จะทา
การกู้บัญชีผู้ใช้ของ
นักศึกษา
ถ้าไม่เคยสมัคร
เจ้าหน้าที่จะให้นักศึ
กาสมัครบัญชีไร้สาย

2 นาที

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

นักศึกษา
ยื่นหลักฐานยืนยันตัวตน

2

3

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่

เคย
ตรวจสอบข้อมูล
ว่าเคยสมัคร
หรือไม่

กู้บัญชีผู้ใช้ของ
นักศึกษาที่มาติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่

ไม่เคย

ให้นักศึกษาสมัคร
บัญชีผู้ใช้ระบบ
เครือข่ายไร้สาย

2นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การซ่อมบารุงเครือข่าย

ลาดับที่

เขียนโดย : แผนกเครือข่าย
ควบคุมโดย : หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธกี าร
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย

2

เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย

3

4

5

เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย

เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย

รับเรื่อง อินเทอร์เน็ตที่เป็นปัญหา

ได้ IP จาก
DHCP

เช็ค
Switch

เช็ค Fire
wall

มีปัญหา
ดาเนินการ
แก้ไข

ไม่มีปัญหา
ได้

มีปัญหา
ดาเนินการ Reset
switch

เจ้าหน้าที่ระบบ
เครือข่าย
ตรวจสอบ

ไม่ได้

ไม่มีปัญหา

เปลี่ยนสวิตซ์ใหม่

-รับเรื่องจากผู้ใช้บริการ

5 นาที

-ตรวจสอบ IP จาก
เครื่อง
Client ว่าได้รับหรือไม่

15 นาที

-ตรวจสอบ Switch
เพื่อดูปัญหา
-ตรวจสอบ Firewall
เพื่อดูปัญหา

20 นาที

-ถ้า Switch มีปัญหา
ดาเนินการ Reset
Switch
-ถ้า Firewall มีปัญหา
ดาเนินการแก้ไข
-ดาเนินการตรวจสอบ
ถ้า Switch ยังมีปัญหา
ดาเนินการเปลีย่ น
Switch ใหม่

30 นาที

-ตรวจสอบไม่พบปัญหา
-แก้ปัญหาเสร็จสิ้น

10 นาที

40 นาที

เสร็ จสมบูรณ์

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
บริการยืม-คืน หนังสือ

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกห้องสมุด

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

5 นาที

บัตรนักศึกษา

8 นาที

-

เริ่ม

1
2

3

บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด
บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ดาเนินการให้ยืม-คืน

บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ตรวจรายการ
ค้างส่ง
คืนตาม
กาหนด

4

บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

รับบัตรนักศึกษาเพือสแกน
บาร์โค้ด

รับบัตรนักศึกษา
เพื่อสแกนบาร์โค้ด

ไม่คืน
ตาม
กาหนด

คานวณค่าปรับ

ดาเนินการให้ยืม-คืนโดยรับ
ทรัพยากรจากผู้ใช้บริการ
แล้วสแกนบัตรและบาร์โค้ต
ของทรัพยากร พร้อมแจ้ง
กาหนดวันยืม-คืน
ตรวจสอบการคืน โดยรับคืน
ทรัพยากรสารสนเทศจาก
ผู้ใช้บริการ
-ในกรณีที่คืนทรัพยากร
ตามกาหนด แจ้งผู้ใช้บริการ
ว่าเรียบร้อย
-ในกรณีที่ไม่คืนทรัพยากร
ตามกาหนด คิดค่าปรับ
ตามระเบียบห้องสมุด
คานวนค่าปรับ

5 นาที

5 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
บริการบทความวารสาร

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกห้องสมุด
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ
บทความวารสารที่กรอก
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากผู้ใช้บริการ
เจ้าหน้าที่ค้นหา
บทความวารสาร
จากฐานข้อมูล

30 นาที

แบบฟอร์ม
ขอใช้บริการ
บทความ
วารสาร

เจ้าหน้าที่ส่งบทความ
วารสารให้กับผู้ใช้บริการ
ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
-ในกรณีที่ได้รับบทความ
วารสาร บันทึกผลการส่ง
บทความวารสารบน
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
บทความวารสาร
-ในกรณีที่ไม่ได้รับ
บทความวารสาร
บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดส่งบทความ
วารสารอีกครั้ง
หรือจัดเก็บข้อมูลโดยใช้
สื่อบันทึกข้อมูล
บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดบันทึกผลการ
จัดส่ง
บทความวารสารให้เป็น
ปัจจุบัน

3 นาที

แบบฟอร์ม
ขอใช้บริการ
บทความ
วารสาร

2 นาที

แบบฟอร์ม
ขอใช้บริการ
บทความ
วารสาร

ขั้นตอน/วิธกี าร
ดาเนินงาน

เริ่ม

1

บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ
บทความวารสารจากผู้ใช้บริการ

2
บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ค้นหาบทความ
วารสารจากฐานข้อมูล

ไม่พบรายการ
หนังสือ

3
บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ส่งบทความวารสาร
ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์

ส่งบทความวารสาร
ทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์อกี ครั้ง
/ จัดเก็บข้อมูล
โดยใช้สื่อบันทึกข้อมูล

ได้รับ
ข้อมูล

4

บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ไม่ได้รับ
ข้อมูล

บันทึกผลการส่ง
บทความวารสาร

30 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกห้องสมุด

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1
2

ผู้ใช้บริการ
บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

สอบถามข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ไม่พบรายการ
หนังสือ

ผู้ใช้บริการสอบถามข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ

3 นาที

เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูล
จากฐานข้อมูลห้องสมุด

3 นาที

-

แจ้งผู้ใช้บริการ
-ในกรณีทพี่ บรายการหนังสือ
แจ้งเลขเรียกหนังสือให้
ผู้ใช้บริการทราบ
-ในกรณีที่ไม่พบรายการหนังสือ
แนะนาฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นที่มีทรัพยากรนั้น

5 นาที

-

-

สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลห้องสมุด

พบรายการหนังสือ

3

4

บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

ผู้ใช้บริการ

แจ้งผู้ใช้บริการว่าหนังสือที่ตอ้ งการ
อยู่บริเวณไหน หรือแนะนา
ฐานข้อมูล / แหล่งข้อมูลอืน่ ที่
ให้บริการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
จากชั้นหนังสือ

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ควบคุมโดย : หัวหน้าแผนกห้องสมุด
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

สารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศจาก
ผู้ใช้บริการ และสรุปความ
ต้องการการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ
ตรวจเช็คทรัพยากร
สารสนเทศจากแบบ
สารวจความต้องการ
กับฐานข้อมูลห้องสมุด
แล้วจัดทาสรุปรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศ

14,000
นาที

แบบสารวจ
ความต้องการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

ดาเนินการจัดซื้อ
โดยจัดทาใบขออนุมัติ
จัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศแล้วจัดส่ง
ไปยังแผนกพัสดุ
จัดทาใบเบิกทรัพยากร
สารสนเทศแล้วรับ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของทรัพยากรสารสนเทศ
ตามใบขอซื้อ แล้ว
ลงทะเบียน
ทรัพยากรสารสนเทศ
กับฐานข้อมูลห้องสมุด
นาทรัพยากรสารสนเทศมา
วิเคราะห์เลขหมู่ แล้ว
ลงทะเบียน
หนังสือตามขั้นตอน
จัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศขึ้นชั้น
ตามหมวดหมู่เพื่อให้บริการ

14,000
นาที

ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ

1,440
นาที

ใบเบิก
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ใบขอซื้อ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่ม

1

บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

สารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

2
บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

3

แผนกพัสดุ

ไม่ใช่

ตรวจเช็คทรัพยากร
สารสนเทศ

ใช่

ดาเนินการจัดไม่ซืออ้ นุมัติ

งานพัสดุ
ไม่อนุมัติ

4

บรรณารักษ์
/ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

รับทรัพยากรสารสนเทศ

5
บรรณารักษ์
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
อนุมัติ

6

บรรณารักษ์
วิเคราะห์และให้เลขหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ

7

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

จัดขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ

7,000
นาที

15 นาที
/ เล่ม

10 นาที
/ เล่ม
15 นาที
/ เล่ม

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การยืม – คืน
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

1. ผู้ขอใช้บริการแจ้งข้อมูล
แบบฟอร์มตามช่องทางการ
ให้บริการ

แจ้ งข้ อมูลใบขอใช้ บริการ

ผู้ขอใช้
บริการ

ตามช่องทางการให้ บริการ

จัดเตรียมอุปกรณ์
ได้

2

3

ผู้ขอใช้
บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ผู้ขอใช้
บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ไม่ได้

แจ้ งสาเหตุ

รับอุปกรณ์ไป
ใช้ งาน

คืน

การส่งคืน
ไม่คืน

การตรวจสอบ
คืน

6

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ดาเนินการแจ้ งพัสดุ

ประเมินการให้ บริ การ
รายงานสรุปผล

อุปกรณ์เดิม

5

ผู้ขอใช้
บริการ

ไม่คืน

อุปกรณ์ใหม่

4

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ส่งหนังสือแจ้ ง

3 วันก่อน
การขอใช้
อุปกรณ์

2.. จัดเตรียมอุปกรณ์
ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ส า เ ห ตุ ที่ ไ ม่
สามารถให้อุ ป กรณ์ได้ หากไม่
ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารต่ อ ผู้ ข อใช้
บริ ก ารประเมิ น การให้ บ ริ ก าร 20 นาที
เป็นลาดับต่อไป
ไ ด้ ผู้ ข อ ใ ช้ บ ริ ก า ร รั บ
อุ ป กรณ์ ไ ปใช้ ง าน พร้ อ มแลก
บั ต ร ที่ แ ส ด ง ตั ว ต น ก า ร รั บ
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ยื น ยั น ค ว า ม
ครบถ้วน
3. การส่งคืน
ไม่คืน ส่งหนังสือแจ้งเตือน
ตาม
ห ม ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ยื ม กาหนดการ
ดาเนินการแจ้งพัสดุ
ที่แจ้งไว้
คืน ตรวจสอบสภาพ
4. ส่งหนังสือแจ้งเตือน
ไม่คืน กรณีที่ส่งหนังสือแจ้ง ภายในวันที่
แล้ ว ก็ ยั ง ไม่ คื น จะแจ้ ง แผนก
ครบ
พัสดุดาเนินการต่อไป
กาหนดการ
คืน ตรวจสอบสภาพ
ยืม
5. ผู้ขอใช้บริการประเมิน การ
ให้บริการ

10 นาที

6. รายงานสรุปผล
ปริมาณ
จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการ งานละ 30
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การซ่อมบารุง
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1

2

ผู้ขอใช้
บริการ
ผู้ขอใช้
บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

แจ้ งข้ อมูลใบขอบริ การ
ตามช่องทางการให้ บริการ

ตรวจสอบอุปกรณ์

ซ่อม

3

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ดาเนินการซ่อม/เปลีย่ น
แจ้ งพัสดุ/แจ้ งสาเหตุ

4

ผู้ขอใช้
บริการ

5

ผู้ขอใช้
บริการ

6

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

รับอุปกรณ์
ประเมินการให้ บริ การ
รายงานสรุปผล

1. ผู้ขอใช้บริการแจ้ง
แบบฟอร์มตามช่องทางการ
ให้บริการ

3 วันก่อน
การขอใช้
อุปกรณ์

2. ตรวจสอบอุปกรณ์
ในระยะเวลาประกั น ไม่
สามารถรื้อซ่อมได้
15 นาที
ห ม ด เ ว ล า ป ร ะ กั น จ ะ
ด าเนิ น การซ่ อ มให้ ใ นกรณี มี
เครื่องมือในการซ่อม
3. ซ่อม
ไม่ดาเนินการ เนื่องจากทาง
แผนกโสตทั ศ นศึ ก ษา ขาด
เครื่ อ งมื อ ในการซ่ อ ม จึ ง แจ้ ง ภายในวันที่
แผนกพั ส ดุ เพื่ อ ด าเนินการส่ง
ครบ
บริษัทภายนอกให้ ทาการซ่ อ ม กาหนดการ
แทน พร้อมทั้งแจ้งผู้ใช้บริก าร
ยืม
ทราบการดาเนินการ
ดาเนินการ เจ้าหน้าที่ทาการ
แ ก้ ไ ข อุ ป ก ร ณ์ เ ส ร็ จ สิ้ น
กระบวนการซ่อม
4. ผู้ขอใช้บริการรับอุปกรณ์
5. ผู้ขอใช้บริการประเมิน การ
ให้บริการ

10 นาที

6. รายงานสรุปผล
จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

30 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการห้องประชุม/อบรม
กิจกรรมกลางแจ้ง
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

1. ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม
ตามช่องทางการให้บริการ
ล่วงหน้า 3 – 5 วัน

กรอกข้ อมูลใบขอบริ การตาม
ช่องทางการให้ บริ การ

ผู้ขอใช้บริการ

แจ้ งสาเหตุ

2

เตรียมอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา
ได้

ไม่ได้

แก้ ไขเบื ้องต้ น
ไม่ได้
ดาเนินการแจ้ งพัสดุ

4

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา
/หน.แผนกฯ
/หน.งานฯ

ให้ บริ การตามเวลา
ที่แจ้ ง

ตรวจสอบ/ปิ ด-เก็บ
ปกติ

5

ผู้ขอใช้บริการ

6

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ประเมินการให้ บริการ

รายงานสรุปผล

พบความผิดปกติ

3

3 วันก่อน
การขอใช้
อุปกรณ์

2. เตรียมอุปกรณ์
ไม่ ได้ - แจ้ งสาเหตุ ที่ ไ ม่ ส า
ม า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ด้ ห า ก
ผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการต่อให้ทา
การประเมินการให้บริการ
15 นาที
- มี ปั ญ หาที่ ต้ อ งรั บ
การแก้ไขเบื้องต้น หากแก้ไม่ได้
แจ้ ง พั ส ดุ ด าเนิ น การขั้ น ตอน
ต่อไป
ไ ด้ แ จ้ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ จ ะ
ให้บริการตามวันเวลาที่แจ้งไว้
3. ให้บริการตามเวลาที่แจ้ง
ภายใน
ให้บริการตามกาหนดเวลาที่ ระยะเวลาที่
แจ้งขอใช้บริการ
แจ้งขอใช้
บริการ
4. ตรวจสอบ/ปิด-เก็บ
พบความผิดปกติ
เจ้าหน้าที่จะดาเนินการแก้ไข
หลังการใช้
เบื้องต้น หากแก้ไขไม่ได้ แจ้ง งาน 10 นาที
ให้แผนกพัสดุ เพื่อและ
ปกติ ไม่มีปัญหาไปขั้นตอน
ต่อไป
5. ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ
10 นาที
6. รายงานสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการเรียนการสอน
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

2

แจ้ งข้ อมูลใบขอบริ การตาม
ช่องทางการให้ บริ การ

ผู้ขอใช้บริการ

แจ้ งสาเหตุ

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

เตรี ยมอุปกรณ์

ได้

ให้ บริ การตามที่แจ้ ง
ขอใช้ บริ การ

ตรวจสอบ/ปิ ด-เก็บ

4

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา
ปกติ

5

ผู้ใช้บริการ

6

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ประเมินการให้ บริ การ
รายงานสรุปผล

ไม่ได้

พบความผิดปกติ

3

1. ผู้ใช้บริการแจ้งตาม
แบบฟอร์มช่องทางการ
ให้บริการ
2. เตรียมอุปกรณ์
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้
ได้ เจ้าหน้าที่จะให้บริการ
ตามวันเวลาที่แจ้งไว้
3. ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ
ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ
4. ตรวจสอบ / ปิด-เก็บ
พบความผิดปกติ เจ้าหน้าที่
จะด าเนิ น การแก้ ไ ขเบื้ อ งต้ น
หากแก้ไขไม่ด้ แจ้งแผนกพัสดุ
เพื่ อ ด าเนิ น การขั้ น ตอนต่ อ ไป
หากปกติไม่มีปัญหา ไปขั้นตอน
ต่อไป
5. ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ
6. รายงานสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

3 วันก่อน
การขอใช้
อุปกรณ์

15 นาที

30 นาที

หลังการใช้
งาน
10 นาที

10 นาที
ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว/
ตัดต่อ/ผลิตสื่อวีดีทัศน์
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

แจ้ งข้ อมูลใบขอบริ การตาม
ช่องทางการให้ บริ การ

ผู้ขอใช้บริการ

แจ้ งสาเหตุ
2

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ไม่ได้

ให้ บริการ
ตามลาดับงาน

.

ได้

3

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ให้ บริ การตามที่แจ้ งขอใช้ บริการ

4

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

คัดเลือกและปรับสี – แสง วีดีทศั น์

5

ผู้ขอใช้บริการ

6

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

7

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

8

ผู้ขอใช้บริการ

9

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ผู้ขอใช้ บริ การตรวจสอบ
ไฟล์

1. ผู้ใช้บริการแจ้งตาม
ตามช่วงเวลา
แบบฟอร์มช่องทางกรให้บริการ
การเรียนการ
สอน
2. เตรียมอุปกรณื
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หาก
ผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการต่อให้ทา
แบบประเมินการให้บริการ
ได้ – เจ้าหน้าที่จะให้บริการ
ตามวันเวลาที่แจ้งไว้
3. ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ
ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
4. คัดเลือกและปรับสี – แสง
วีดีทัศน์

ตัดต่อ

10 นาที
6. ดาเนินการตัดต่อ

ไม่ตดั ต่อ

ส่งไฟล์วีดีทศั น์

30 นาที

5. ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบไฟล์

ตัดต่อ
ตัดต่อ

15 นาที

ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

7. เจ้าหน้าที่ส่งไฟล์วดี ีทัศน์ให้ผู้
ขอใช้

ประเมินการให้ บริ การ

8. ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ

รายงานสรุปผล

9. รายงานสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการตัดต่อวีดีทัศน์
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

ผู้ขอใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการแจ้งตาม
ตามช่วงเวลา
แบบฟอร์มช่องทางกรให้บริการ
การ
ปฏิบัติงาน

แจ้ งข้ อมูลใบขอบริ การตาม
ช่องทางการให้ บริ การ

แจ้ งสาเหตุ

2

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ให้ บริ การ
ไม่ได้

2. ให้บริการ
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หาก
ผู้รับบริการไม่ต้องการใช้บริการ
ต่อ ผู้ขอใช้บริการประมินการ
ให้บริการเป็นลาดับต่อไป
ได้ – เจ้าหน้าที่จะให้บริการ

ได้

3

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

4

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

5

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

6

ผู้ขอใช้บริการ

7

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

วีดีทศั น์ที่ตดั ต่อแล้ ว
แก้ ไข

ตรวจสอบไฟล์

3. ไฟล์วีดีทัศน์ที่ตัดต่อแล้ว
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์
พร้อมผู้ขอใช้บริการ

- กร ณี ต้ อ ง
render ใ ช้
เวลาตามที่
ถ่ายทาจริง
- แปลงไฟล์
เ รี ย บ ร้ อ ย
แล้วภายใน 3
วัน
ไม่ต้องใช้เอฟ
เอค ภายใน
3 วัน
โดยประมาณ
3 ชั่วโมง
หรือมากกว่า

ส่งไฟล์วีดี่ทศั น์

5. ส่งไฟล์วีดีทัศน์ให้ผู้ขอใช้
บริการ

20 นาที

ประเมินการให้ บริ การ

6. ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ

10 นาที

รายงานสรุปผล

7. รายงานสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

ไม่แก้ ไข

ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

107

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการตัดต่อวีดีทัศน์
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

1. ผู้ใช้บริการแจ้งตาม
ตามช่วงเวลา
แบบฟอร์มช่องทางกรให้บริการ การเรียนการ
สอน

แจ้ งข้ อมูลใบขอบริการตามช่อง
ทางการให้ บริการ

ผู้ขอใช้บริการ

แจ้ งสาเหตุ

2

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ได้

ให้ บริการ
ตามลาดับงาน

ไม่ได้

มีข้อมูลและ
กิจกรรมให้

3

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

บันทึกและหา
กิจกรรมเอง

ให้ บริ การตามที่แจ้ งขอใช้ บริการ
ไฟล์เสียง

4

ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

5

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

6

ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

7

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

8

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์
พร้อมผู้ขอใช้บริการ

ผู้ใช้ บริ การตรวจสอบไฟล์

ตัดต่อ

ตัดต่อ

2. เตรียมอุปกรณ์
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หากไม่
ต้องการรับการบริการต่อ ผู้ขอ
ใช้บริการประเมินการให้บริการ
เป็นลาดับต่อไป
ได้ – เจ้าหน้าที่จะให้บริการ
ตามวันเวลาที่แจ้งไว้
3. ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ
ไฟล์เสียง

ไม่ตดั ต่อ

5. ตัดต่อ
ให้บริการตัดต่

15 นาที

30 นาที

10 นาที
ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

6. ส่งไฟล์วีดีทัศน์
ตัดต่อ

10 นาที

ส่งไฟล์วีดีทศั น์

ประเมินการให้ บริ การ
รายงานสรุปผล

7. ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ
8. รายงานสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

10 นาที
ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

108

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการตัดต่อเสียง
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. ผู้ขอใช้บริการแจ้งตาม
แบบฟอร์มช่องทางการ
ให้บริการ

ตามช่วงเวลา
การ
ปฏิบัติงาน

2. ให้บริการ
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หากไม่
ต้องการใช้บริการต่อ ผู้ขอใช้
บริการประเมินการให้บริการ
ได้ – เจ้าหน้าที่จะให้บริการ

- กร ณี ต้ อ ง
render ใ ช้
เวลาตามที่
ถ่ายทาจริง
- แปลงไฟล์
เ รี ย บ ร้ อ ย
แล้วภายใน 3
วัน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

รับแจ้ งข้ อมูลใบขอบริ การ
ตามช่องทางการให้ บริการ

ผู้ขอใช้บริการ

แจ้ งสาเหตุ
2

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ให้ บริ การ
ได้

เสียงที่ตดั ต่อแล้ ว
3

ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

แก้ ไข

ตรวจสอบไฟล์

ไม่ได้

ไฟล์เสียงที่ตัดต่อแล้ว
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์
พร้อมผู้ขอใช้บริการ

โดยละเอียด
ประมาณ 3
ชั่วโมง หรือ
มากกว่า

4. ส่งไฟล์เสียงให้ผู้ขอใช้บริการ
4

5

6

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา
ผู้ขอใช้บริการ

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ภายในเวลา
20 นาที

ส่งไฟล์เสียง

ประเมินการให้ บริ การ

รายงานสรุปผล

5. ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ
6. รายงานสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

ภายในเวลา
10 นาที
ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการแปลงไฟล์
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

ผู้ขอใช้บริการ

แจ้ งข้ อมูลใบขอบริการตามช่อง
ทางการให้ บริการ

ตรวจสอบ

2. ตรวจสอบ
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หากไม่
ต้องการใช้บริการต่อ ผู้ขอใช้
15 นาที
บริการประเมินการให้บริการ
เป็นลาดับต่อไป
ได้ – เจ้าหน้าที่จะให้บริการ
ตามวันเวลาที่แจ้งไว้
3. ให้บริการแปลงไฟล์
ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
30 นาที
บริการ
4. ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์
ตามเวลาไฟล์
พร้อมผู้ขอใช้บริการ

ประเมินการให้ บริ การ

5. ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ

แจ้ งสาเหตุ
2

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา
ตรวจสอบ
ไม่ได้

3
4

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา
ผู้ขอใช้บริการ/
เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

5

ผู้ขอใช้บริการ

6

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

1. ผู้ขอใช้บริการแจ้งข้อมูลตาม ตามช่วงเวลา
แบบฟอร์มช่องทางการ
การเรียนการ
ให้บริการ
สอน

ได้

ให้ บริ การแปลงไฟล์

รายงานสรุปผล

6. รายงานสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

10 นาที
ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการเผยแพร่สื่อ
วีดีทัศน์วงจรปิด
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

ผู้ขอใช้บริการ

แจ้ งข้ อมูลใบขอบริการตามช่อง
ทางการให้ บริการ

แจ้ งสาเหตุ
2

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ตรวจสอบ
ไม่เผยแพร่

เผยแพร่

3

4

5

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา
ผู้ขอใช้บริการ

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล

ประเมินการให้ บริ การ

รายงานสรุปผล

1. ผู้ขอใช้บริการแจ้งข้อมูลตาม ตามช่วงเวลา
แบบฟอร์มช่องทางการ
การเรียนการ
ให้บริการ
สอน
2. ตรวจสอบ
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หากไม่
ต้องการใช้บริการต่อ ผู้ขอใช้
บริการประเมินการให้บริการ
เป็นลาดับต่อไป
ได้ – เจ้าหน้าที่จะให้บริการ
ตามวันเวลาที่แจ้งไว้
3. เผยแพร่ข้อมูล
ให้บริการตามที่แจ้งขอใช้
บริการ

15 นาที

30 นาที

5. ผู้ขอใช้บริการประเมินการ
ให้บริการ

10 นาที

6. รายงานสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

.
จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการเผยแพร่สื่อ
วีดีทัศน์วงจรปิด
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย : แผนกโสตทัศนศึกษา
ควบคุมโดย : งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน /
วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

แจ้ งข้ อมูลใบขอบริการตามช่อง
ทางการให้ บริการ

ผู้ขอใช้บริการ

แจ้ งสาเหตุ
2

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

รออนุมตั ิ
ได้
ไม่ได้
ได้

3

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

เตรียมอุปกรณ์

เรี ยบร้ อย

4

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

ให้ บริ การ
ไม่เรี ยบร้ อย

5

ผู้ขอใช้บริการ

6

เจ้าหน้าที่โสต
ทัศนศึกษา

กรอกข้ อมูลการขอใช้ บริ การ
ประเมินการให้ บริ การ
รายงานสรุปผล

1. ผู้ขอใช้บริการแจ้งข้อมูลตาม ตามช่วงเวลา
แบบฟอร์มช่องทางการ
การ
ให้บริการ
ปฏิบตั ิงาน
2. รออนุมัติ
ไม่ได้ – แจ้งสาเหตุที่ไม่
สามารถให้บริการได้ หากไม่
ต้องการใช้บริการต่อ ผู้ขอใช้
บริการประเมินการให้บริการ
เป็นลาดับต่อไป
ได้ – เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ขั้นตอนต่อไป
3. เตรียมอุปกรณ์
ไม่ได้ ไม่มีอุปกรณ์หรืออื่นๆ
คอยให้บริการ
ได้ เจ้าหน้าที่ดาเนินการขั้น
ต่อไป
4. ให้บริการ
ไม่เรียบร้อย – เวลาไม่
เพียงพอ/อุปสรรคอื่นๆ
เรียบร้อย – ดาเนินการ
ให้บริการเสร็จสมบูรณ์
5. ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูล
พร้อมทาการประเมินการ
ไม่ได้
ให้บริการ
6. รายงานสรุปผล
จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

30 นาที

20 นาที

1 ชั่วโมงหรือ
มากกว่า

10 นาที
ปริมาณงาน
ละ 30 นาที

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานนโยบายและแผน
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
Standard Operating Procedures: SOP

ประจำปีกำรศึกษำ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

เขียนโดย : แผนกนโยบาย
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

แผนกนโยบาย
แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2

แผนกนโยบาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา

3

แผนกนโยบาย
ประชุมคณะกรรมการทบทวน จัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีสานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

4

แผนกนโยบาย
จัดประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของสานักงานวิทยาเขตฯ

5

แผนกนโยบาย
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

1. นาแผนภูมิการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ , แผนงานยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาเป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของสานักงานวิทยาเขตฯ

ภายใน
1 ชั่วโมง

2. นาข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาจาก
ผลการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสานักงาน
วิทยาเขตฯ
3. ประชุมคณะกรรมการทบทวน
จัดทาแผนกลยุทธ์ฯ เพือ่ วิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT
Analysis) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาและทันต่อสภาวการณ์
ปัจจุบัน เพื่อระดมสมองและให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ของสานักงานวิทยาเขตฯ
4. จัดประชุม,โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้
บุคลากรมีส่วนร่วมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของสานักงานวิทยาเขตฯ
5. จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของสานักงานวิทยาเขต

ภายใน
1 ชั่วโมง

- แผนภูมกิ ารเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนงานยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
- และแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
- รายงานการประเมิน
ตนเองประจาปี
การศึกษา

ภายใน
3 ชั่วโมง

- เอกสารการประชุม

ภายใน
16 ชั่วโมง

- เอกสารการประชุม

ภายใน
15 วัน

- (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของสานักงานวิทยา
เขต

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกนโยบาย
(Standard Operating Procedure)
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 5 ปี (ต่อ)
แผนภูมิสายงาน
ระยะเวลา
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(Flowchart)
ดาเนินงาน
1
6
ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักงานวิทยาเขตฯ โดยผู้มีส่วนได้เสีย
7

หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน/แผนก
นโยบาย

ไม่เห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการทบทวน
จัดทาแผนกลยุทธ์ฯ
พิจารณา/ความเห็นชอบ

เห็นชอบ
8

หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน/แผนก
นโยบาย

ไม่เห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการบริหาร
สานักงานวิทยาเขตฯ
พิจารณา/ความเห็นชอบ

เห็นชอบ
9

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต/หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน

ถ่ายทอดแผนลงสู่หน่วยงาน

6. จัดทาประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของสานักงานวิทยาเขตฯ
โดยผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บุคลากร ,
นักศึกษา
7. เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักงานวิทยาเขตต่อคณะกรรมการ
ทบทวนจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ
กรณี ไม่เห็นด้วย : แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสานักงานวิทยาเขตฯ มี
ข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ หรือไม่
ถูกต้องตามกระบวน
8. เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักงานวิทยาเขตต่อคณะ
กรรมการบริหารสานักงานวิทยาเขตฯ
พิจารณา/เสนอความเห็นชอบ
กรณี ไม่เห็นด้วย : แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสานักงานวิทยาเขตฯ มี
ข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ หรือไม่
ถูกต้องตามกระบวน
9. แผนกนโยบายเผยแพร่ข้อมูลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานวิทยา
เขตทางเว็บไซด์
www.cpc.ac.th/cpcresearch/ และ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตอธิบาย
แผนให้บุคลากรในสังกัดสานักงานวิทยา
เขตได้เข้าใจในทิศทางเดียวกันในที่
ประชุมการแปลงแผนสู่การปฏิบัตแิ ละ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการการประจาปี
พร้อมกาหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตามภารกิจสาหรับการกากับติดตาม
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ภายใน
2 ชั่วโมง

ภายใน
3 ชั่วโมง

ภายใน
3 ชั่วโมง

ภายใน
2 ชั่วโมง

- (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของสานักงานวิทยา
เขต
- (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของสานักงานวิทยา
เขต

- (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของสานักงานวิทยา
เขต

- แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของสานักงาน
วิทยาเขต (ฉบับ
สมบูรณ์)

2
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ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกนโยบาย
(Standard Operating Procedure)
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ
5 ปี (ต่อ)
แผนภูมิสายงาน
ระยะเวลา
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(Flowchart)
ดาเนินงาน
2

10

หน่วยงานใน
สังกัดสานักงาน
วิทยาเขต

หน่วยงานนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
สานักงานวิทยาเขตฯ ไปเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนของหน่วยงานต่อไป

10. หน่วยงานในสังกัดสานักงานวิทยา
เขต นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
สานักงานวิทยาเขตฯ ไปใช้เป็นกรอบใน
การจัดทาแผนของหน่วยงานต่อไป

- แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของสานักงาน
วิทยาเขต (ฉบับ
สมบูรณ์)

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกนโยบาย
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

แผนกนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

2

3

คณะกรรมการ
ทบทวน จัดทา
แผนกลยุทธ์ฯ

ประชุมคณะกรรมการทบทวน จัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีสานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

แผนกนโยบาย
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

4

หัวหน้างานนโยบาย
และแผน/แผนก
นโยบาย

ไม่เห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการบริหาร
สานักงานวิทยาเขตฯ
พิจารณา/ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

1. ศึกษาทาความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานวิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อแปลงไปสู่
การปฏิบัติในปีงบประมาณ

ภายใน
1 ชั่วโมง

- แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของสานักงาน
วิทยาเขต (ฉบับ
สมบูรณ์)
- ปฏิทินกิจกรรม

2. ประชุมคณะกรรมการทบทวนจัดทา
แผนกลยุทธ์ฯ เพื่อนาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสานักงานวิทยาเขตมาแปลง
ไปสู่การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน (SWOT Analysis) ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและ
ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน

ภายใน
3 ชั่วโมง

- เอกสารการประชุม

3. จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี
ของสานักงานวิทยาเขต

ภายใน
7 วัน

- (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

4. เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี
สานักงานวิทยาเขต ต่อคณะกรรมการ
บริหารสานักงานวิทยาเขตฯ พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ
กรณี ไม่เห็นด้วย : แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีของสานักงานวิทยาเขต มี
ข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ หรือไม่
ถูกต้องตามกระบวน

ภายใน
3 ชั่วโมง

- (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกนโยบาย
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

1
5

6

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต/หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน

หน่วยงานใน
สังกัดสานักงาน
วิทยาเขต

ถ่ายทอดแผนลงสู่หน่วยงาน

หน่วยงานนาแผนปฏิบัติการประจาปี
สานักงานวิทยาเขตฯ ไปเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนของหน่วยงานต่อไป

5. แผนกนโยบายเผยแพร่ข้อมูล
แผนปฏิบัติการประจาปีสานักงาน
วิทยาเขตทางเว็บไซด์
www.cpc.ac.th/cpcresearch/ และ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
อธิบายแผนให้บุคลากรในสังกัด
สานักงานวิทยาเขตได้เข้าใจในทิศทาง
เดียวกันในที่ประชุม การแปลงแผนสู่
การปฏิบัตแิ ละจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พร้อมกาหนด
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามภารกิจ
สาหรับการกากับติดตามตัวชีว้ ัด และ
ค่าเป้าหมาย
6. หน่วยงานในสังกัดสานักงานวิทยา
เขต นาแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สานักงานวิทยาเขตฯ ไปใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนของหน่วยงานต่อไป

ภายใน
2 ชั่วโมง

- แผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสานักงาน
วิทยาเขต (ฉบับ
สมบูรณ์)

- แผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสานักงาน
วิทยาเขต (ฉบับ
สมบูรณ์)

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขออนุมัติปรับแผนดาเนินโครงการ
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกนโยบาย
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

2

3

ผู้เสนอโครงการ
เสนอขออนุมัติปรับแผนโครงการ

1. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติ
ปรับแผนดาเนินโครงการตาม
แบบฟอร์ม

ภายใน
10 นาที

- หนังสือขออนุมัติปรับ
แผน
- รายละเอียดโครงการ

ตรวจสอบโครงการ

2. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน
โครงการ , รายละเอียดโครงการ (เดิม)
, รายละเอียดโครงการ (ใหม่)

ภายใน
5 นาที

- หนังสือขออนุมัติปรับ
แผน
- รายละเอียดโครงการ

3. หั ว หน้ า งานนโยบายและแผน
กลั่นกรองตรวจสอบรายละเอียดบันทึก
ข้ อ ค ว า ม ข อ อ นุ มั ติ ป รั บ แ ผ น ,
ร า ย ล ะ เ อี ย ด โ ค ร ง ก า ร ( เ ดิ ม ) ,
รายละเอี ย ดโครงการ (ใหม่ ) ก่ อ น
นาเสนอผู้อานวยการสานัก งานวิทยา
เขตพิจารณา

ภายใน
5 นาที

- หนังสือขออนุมัติปรับ
แผน
- รายละเอียดโครงการ

4. ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
พิจารณาลงนามอนุมัติปรับแผน
โครงการ

ภายใน
5 นาที

- หนังสือขออนุมัติปรับ
แผน
- รายละเอียดโครงการ

แผนกนโยบาย

หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน

ไม่เห็นชอบ
เสนอหัวหน้างาน
นโยบายและแผน
พิจารณาเบื้องต้น
เห็นชอบ

4

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต

เสนอผู้อานวยการ
พิจารณา

จบ
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เขียนโดย : แผนกนโยบาย
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

แผนกนโยบาย
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของ
สานักงานวิทยาเขต

2

แผนกนโยบาย
กาหนดรูปแบบของรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีของสานักงานวิทยาเขต

3

แผนกนโยบาย
จัดพิมพ์ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี

4

หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน/แผนก
นโยบาย

ไม่เห็นชอบ
เสนอ (ร่าง) รายงานผล
การดาเนินงานประจาปี
ต่อคณะกรรมการบริหาร

1. ดาเนินการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการดาเนินงานของ
สานักงานวิทยาเขต

ภายใน
- รายงานผลสรุปการ
1 วัน
เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4
ของเดือนตุลาคม - รูปเล่มโครงการ
ของทุกปี

2. ทาการกาหนดรูปแบบเนื้อหา
ให้ตรงตามเกณฑ์สานัก
งบประมาณ

ภายใน
1 วัน
ของเดือนตุลาคม
ของทุกปี

3. ตรวจสอบความถูกต้อง จัด
วางรูปแบบ จัดทารูปเล่ม พิมพ์
ร่างรายงานเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ และเป็นต้นฉบับใน
การจัดพิมพ์
4. นาเสนอ (ร่าง) รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีต่อคณะ
กรรมการบริหารสานักงานวิทยา
เขต เพื่อทาการพิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรอง

ภายใน
7 วัน

- (ร่าง) รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

ภายใน
3 ชั่วโมง

- (ร่าง) รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

เห็นชอบ
5

แผนกนโยบาย
จัดพิมพ์รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ฉบับสมบูรณ์

6

แผนกนโยบาย
เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานประจาปีใน
เว็บไซด์

5. ออกแบบปกและจัดรูปเล่มให้
สวยงาม

ภายใน
1 วัน

6. เผยแพร่รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีทางเว็บไซด์
www.cpc.ac.th/cpcresearch
/

ภายใน
5 นาที

- รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี
(ฉบับสมบูรณ์)

จบ
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ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทาคาเสนอของบประมาณ
(เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินนอก
งบประมาณ)
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกงบประมาณ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

งานนโยบาย
และแผน

2

งานนโยบาย
และแผน

3

งานนโยบาย
และแผน

4

งานนโยบาย
และแผน

5

งานนโยบาย
และแผน

รั บ นโยบายจากคณะกรรมการ
ประจา/บริหาร วข.

1 วัน

กาหนดแผนการจัดทา
คาเสนอของบประมาณ

กาหนดระยะเวลาในการจัดทาคา
เสนอของบประมาณ ให้ ทั น ต่ อ
การนาส่งมหาวิทยาลัย

1 วัน

แจ้งและจัดส่งหนังสือเวียน
ถึงหน่วยงาน

จัดทาหนังสือและแบบฟอร์มแจ้ง
เวียนถึงหน่วยงานให้ส่งคาเสนอ
ของบประมาณและกาหนดเวลา
ในการจัดส่ง

1 วัน

- หนังสือแจ้งเวียน

รวบรวมตรวจสอบรายละเอียด
คาเสนอของบประมาณหากมีการ
แ ก้ ไ ขจ ะ มี กา ร แจ้ งคื นไปยั ง
หน่วยงานเพื่อแก้ไข

15 วัน

- รายการข้อมูลที่
เสนอขอ
งบประมาณ

สรุ ป กรอบวงเงิ น ค าเสนอขอ
งบประมาณและข้อมูลเพื่อเตรียม
ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค า
เสนอของบประมาณพิ จ ารณา
ต่อไป

10 วัน

- เอกสารสรุปกรอบ
วงเงินคาเสนอขอ
งบประมาณ
ภาพรวมของ
หน่วยงานทั้งหมด

รับนโยบายจากคณะกรรมการ
ประจา/บริหาร วข.

รวบรวมและตรวจสอบ
รายละเอียด
คาเสนอของบประมาณ
หน่วยงานในสังกัด
สรุปกรอบวงเงินในภาพรวม
และจัดเรียงลาดับของ
หน่วยงาน

- บันทึกข้อความ
จากมหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดทาคา
เสนอขอ งปม.
- คู่มือการจัดทาคา
เสนอขอ
งบประมาณ
- แผนการจัดทาคา
เสนอขอ
งบประมาณ

1
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ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การจัดทาคาเสนอของบประมาณ
(เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินนอก
งบประมาณ)
แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)
1

6

สานักงานวิทยา
เขต

งานนโยบาย
และแผน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

กลับไป
ขั้นตอนที่ 3

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการ
ประจา/บริหาร
วข. พิจารณาคา
เสนอขอ
งบประมาณ

7

เขียนโดย : แผนกงบประมาณ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

เสนอคาของบประมาณ วข.
ต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
จั น ทบุ รี น าข้ อ มู ล ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยา
เขตจันทบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1 วัน

- มติการประชุม
พิจารณาคาเสนอ
ของบประมาณ

ด าเนิ น การแก้ ไ ขข้ อ มู ล ตามค า
เสนอแนะและจัดทาเล่มคาเสนอ
ของบประมาณประจ าปี ของ
วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมทั้งจัดส่ง
ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ล าดั บ
ถัดไป

5 วัน

- สรุปคาเสนอขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ วิทยา
เขต
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ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกงบประมาณ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure) ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน
การขออนุมัติดาเนินโครงการที่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
แผนภูมิสายงาน
ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน
(Flowchart)
ดาเนินงาน
เริ่มต้น

1

ผู้เสนอโครงการ
เสนอขออนุมัติโครงการ

2

แผนกงบประมาณ
ตรวจสอบโครงการ

3

หัวหน้างาน
นโยบายและแผน
เสนอหัวหน้างานนโยบาย
และแผนพิจารณา
เบื้องต้น

เห็นชอบ
4

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต

เสนอผู้อานวยการ
พิจารณา

1. ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติ
ดาเนินโครงการตามแบบฟอร์ม

ภายใน
10 นาที

2. ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดาเนิน
โครงการและรายละเอียดโครงการ
3. หัวหน้างานนโยบายและแผน
ไม่เห็นชอบ
กลั่นกรองตรวจสอบรายละเอียด
รายละเอียดโครงการและบันทึก
ข้อความขออนุมัติให้เป็นไปตามแผนที่
ได้รับจัดสรรก่อนนาเสนอผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขตพิจารณา
4. ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
ไม่เห็นชอบ
พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ

ภายใน
5 นาที

ภายใน
5 นาที

- หนังสือขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ
- รายละเอียดโครงการ
พร้อมตารางโครงการ

5. เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ
ดาเนินการดังนี้
5.1 ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย ต้องเขียน
สัญญายืมเงินพร้อมแนบเรื่องที่ได้รับ
อนุมัติโครงการให้กับแผนกการเงิน
5.2 ทาการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จก่อน
วันจัดโครงการ
5.3 จัดเตรีมเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ได้แก่
- หนังสือเชิญวิทยากร
- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
- ใบลงนามเข้าร่วมโครงการ
- ใบสาคัญรับเงิน ได้แก่ ค่าวิทยากร
, ค่าอาหาร
- แบบสอบถาม

ภายใน
1 วัน

- หนังสือขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ
- รายละเอียดโครงการ
พร้อมตารางโครงการ
- สัญญายืมเงิน
- เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
- เอกสารที่เกีย่ วข้องใน
โครงการ

ภายใน
5 นาที

เห็นชอบ
5

ผู้เสนอโครงการ

ดาเนินการจัดโครงการ

- หนังสือขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ
- รายละเอียดโครงการ
- หนังสือขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ
- รายละเอียดโครงการ
- หนังสือขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ
- รายละเอียดโครงการ
พร้อมตารางโครงการ

1
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ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกงบประมาณ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure) ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน
การขออนุมัติดาเนินโครงการที่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
แผนภูมิสายงาน
ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน
(Flowchart)
ดาเนินงาน
1

6

ผู้เสนอโครงการ

7

ผู้เสนอโครงการ

ดาเนินการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ

สรุปผลและประเมินโครงการ

6. รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย เช่น
ค่าวิทยากร , ค่าอาหาร เป็นต้น
6.1 จัดทาการเบิกจ่ายโครงการ มี 2
กรณี คือ
- มีการยืมเงิน จัดทาบันทึกสรุป
ค่าใช้จ่ายโครงการและนาส่งใบสาคัญ
เพื่อชดใช้สัญญายืม
- ไม่มีการยืมเงิน จัดทาบันทึกสรุป
ค่าใช้จ่ายโครงการและอนุมัติเบิกเงิน
6.2 สาเนาเอกสารเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
และส่งตัวจริงให้แผนกการเงิน
7. สรุปผลและประเมินโครงการ พร้อม
ส่งรูปเล่มสรุปผลการดาเนินโครงการ 2
เล่ม ให้กับงานนโยบายและแผน

ภายใน
15 วัน
หลังจาก
โครงการ
เสร็จสิ้น

- หลักฐานการเบิกจ่าย
ในโครงการ

ภายใน
15 วัน
หลังจาก
โครงการ
เสร็จสิ้น

- รูปเล่มสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกงบประมาณ
(Standard Operating Procedure)
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน
การติดตามสรุปผลการดาเนินงานโครงการและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
แผนภูมิสายงาน
ระยะเวลา
ลาดับที่ ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(Flowchart)
ดาเนินงาน
เริ่มต้น
1

2

3

4

5

6

7

แผนก
งบประมาณ

แผนก
งบประมาณ

หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน/
ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต
แผนก
งบประมาณ

แผนก
งบประมาณ

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต
แผนก
งบประมาณ

ตรวจสอบแผนและงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี

1. ตรวจสอบแผนและงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ภายใน
30 นาที
ของเดือน
ตุลาคม
ภายใน
2 วัน
ของเดือน
ตุลาคม
เดือน
ตุลาคม

- เอกสารการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
- วงเงินงบประมาณ

4. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานวิทยาเขตให้รับทราบ
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปีเพือ่ จัด
โครงการ/กิจกรรม
5. ติดตามและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
6. ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
พิจารณาผลการดาเนินและการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน

ภายใน
1 ชั่วโมง

- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจาปี
- หนังสือแจ้งวียน
หน่วยงาน
- รายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ

ภายใน
30 นาที

- รายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ

7. จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณให้กองนโยบาย
และแผน

ภายใน
30 นาที

- บันทึกข้อความ และ
รายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ

2. จัดทาแผนการดาเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
พิจารณา
3. ผู้อานวยการวิทยาเขตฯ , หัวหน้า
งานนโยบายและแผนพิจารณา

- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจาปี
- เอกสารการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจาปี

พิจารณา

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและวงเงิน
งบประมาณ

ติดตามและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ

พิจารณา

จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณให้กองนโยบาย
แผน

ภายใน
1 วัน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมง

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรม
การฯ

เริ่ม
1

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

2

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ
3

รองอธิการบดี

ไม่ลงนาม

พิจารณา
4

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1.1 นาคาสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการในปีที่
ผ่า นมาพิจ ารณาว่า มีก ารเปลี่ย นแปลงใน
ส่วนใดบ้าง
1.2 พิจารณาบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการโดยพิจารณาจากโครงสร้าง
หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
1.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
เสนอต่อผู้อานวยการ
2 พิจารณา
2.1 ผู้อ านวยการพิจ ารณาความถูกต้อง
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
2.1.1 หากเห็นชอบลงนามในใบปะหน้า
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.1.2 หากไม่ เ ห็ น ชอบกลั บ ไปปฏิ บั ติ
ตอนที่ 1 ใหม่
3 พิจารณา
3.1 รองอธิก ารบดีป ระจาวิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถพิจารณาความเหมาะสมของ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3.1.1 หากเห็ น ชอบลงนามในค าสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.1.2 หากไม่ เ ห็ น ชอบกลั บ ไปปฏิ บั ติ
ขั้นตอนที่ 1 ใหม่
3 แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งฯ
3 . 1 จั ด ท า ส า เ น า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
3 . 2 จั ด ส่ ง ส า เ น า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการโดยลงนามในแบบรับ ทราบ
คาสั่งภายหลังการรับสาเนาคาสั่ง

30 นาที

1 – วัน

1 วัน

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมง

รายงานการ
ประชุม

1 ชั่วโมง

แผนประกัน
คุณภาพ
ฉบับร่าง

1
5

หน.แผนกประกัน
คุณภาพและ
คณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทา
แผนการประกันคุณภาพประจาปี

6

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

จัดทาร่างแผนประกันคุณภาพประจาปี

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจั ดทาแผนการ
ประกันคุณภาพ
- สอบถามวั น เวลาการประชุ ม จาก
ประธานคณะกรรมการ
- จัดทาระเบียบวาระการประชุม
- จั ดท า ห นั ง สื อ เชิ ญ ป ระ ชุ ม เสน อ
ผู้อานวยการลงนาม
- จั ดทาสาเนาหนังสือ เชิญ ประชุ ม และ
ระเบียบวาระการประชุม
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบ
วาระการประชุ ม ให้ ก รรมการก่ อ นการ
ประชุมอย่างน้อย 7 วัน
- จั ดเตรีย มห้ อ งประชุมอาหารว่า งและ
เครื่องดื่มหรืออาหารกลางวัน/เย็น
- ประชุ ม คณะกรรมการตามระเบี ย บ
วาระการประชุมโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมลง
นามเข้าร่วมประชุมเป็นหลักฐาน
- จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการภายหลังการประชุมไม่เกิน 7
วัน
จัดทาร่างแผนประกันคุณภาพประจาปี
- นามติที่ประชุมจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการมาพิจารณา
- จัดทาร่างแผนประกันคุณภาพประจาปี
ทั้งนี้ แผนประกันคุณภาพประกอบด้วย
- กิจกรรม
- ระยะเวลา
- ผู้รับผิดชอบ

2
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

2
7

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต

ไม่ลงนาม

พิจารณา
ลงนาม
8

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

แจ้งเวียนแผนประกันคุณภาพประจาปี

9

บุคลากรของ
สานักงานวิทยา
เขต

ดาเนินการตามแผนประกันคุณภาพ
ประจาปี

ผู้ อ า นว ย ก า รพิ จ ารณา คว ามถู กต้ อ ง
เหมาะสมของแผนประกันคุณภาพประจาปี
- หากเห็ น ชอบลงนามในแผนประกั น
คุณภาพประจาปี
- หากไม่เห็นชอบกลับไปปฎิบัติขั้นตอนที่
6 ใหม่
แจ้งเวียนแผนประกันคุณภาพประจาปี
- จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นแผนประกั น
คุณภาพประจาปีเสนอผู้อานวยการลงนาม
- จัดทาสาเนาหนังสือแจ้งเวียนและแผน
ประกันคุณภาพประจาปี
- จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนและแผนประกัน
คุณภาพประจาปีให้กับผู้เกี่ยวข้องพร้อมให้
ลงนามรั บ เอกสารเป็ น หลั ก ฐาน และน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์
ด าเนิ น การตามแผนประกั น คุ ณ ภาพ
ประจาปี
- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตามแผน
ประกันคุณภาพประจาปี
- รวบรวมเอกสารหลั ก ฐานจากการ
ดาเนินงานจัดเก็บไว้ให้เป็นระบบ
- จั ดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
รายไตรมาสให้แผนกประกันคุณภาพ
- กรณีที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะต้ อ ง
ดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางการ
แก้ ไ ขและป้ อ งกั น เสนอแผนกประกั น
คุณภาพ

30 นาที

30 นาที

สาเนาแผน
ประกัน
คุณภาพ
ประจาปี

ตลอดปี
การศึกษา
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เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure) ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

3
10

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ/
ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต

วางแผนรวบรวมเอกสารประกันคุณภาพ

วางแผนงานรวบรวมเอกสารการประกัน
คุณภาพ
- จั ด ท ารายละเอี ย ดเอกสารประกั น
คุณภาพโดยศึกษาเกณฑ์การประเมินในแต่
ละตัวบ่งชี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายการหลักฐาน
- ผู้รับผิดชอบรายการหลักฐาน
- ก รอ บ ระ ยะเวลาของรายการ
หลักฐาน
- จั ด ท า แ ผ น ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
- ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ต้ อ ง ร า ย ง า นผลก า ร
ดาเนินงาน
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
- ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
- จัดทาหนังสือแจ้งเวียนเอกสารประกัน
คุณภาพ และเสนอผู้อานวยการลงนาม
- จั ด ท า ส า เ น า ห นั ง สื อ แ จ้ ง เ วี ย น
รายละเอี ย ดเอกสารประกันคุณภาพและ
แผนรายงานผลการดาเนินงาน
- แจ้งเวียนรายละเอียดเอกสารประกัน
คุณภาพและแผนรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ ผู้เกี่ย วข้ อ งโดยให้ ลงนามรับ เอกสารไว้
เป็นหลักฐาน

ตลอดปี
การศึกษา
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

4
11

บุคลากร

จัดทา จัดเก็บ และรวบรวมเอกสารการ
ประกันคุณภาพ

12

แผนกประกัน
คุณภาพ

รวบรวมเอกสารการประกันคุณภาพ

จั ด ท า จั ด เก็ บ และรวบรวมเอกสารการ
ประกันคุณภาพ
- ศึ ก ษารายละเอี ย ดเอกสารประกั น
คุ ณ ภาพและแผนการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- จั ด ท าเอกสารประกั น คุ ณ ภาพให้
สอดคล้องกับ 11.1 ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสาร
ที่เกิดจากการทางานปกติและเป็นปัจจุบัน
- จัดเก็บเอกสารตามข้อ 11.2 โดยมีการ
ให้ ร หั ส เอกสารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ แ ผนก
ประกันคุณภาพกาหนดโดยจัดเก็บเอกสาร
เรียงตามรหัสเอกสารและวันที่ของเอกสาร
- รวบรวมเอกสารที่จัดเก็บตามข้อ 11.3
เพื่ อ รา ย งา นผลกา รด า เนิ น งา นตาม
ระยะเวลาขอแผนการรายงานผลการ
ดาเนินงานที่ได้กาหนดไว้
รวบรวมเอกสารประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบการจั ด ส่ ง เอกสารประกั น
คุณภาพว่าเป็นไปตามแผนการรายงานผล
การดาเนินงานหรือไม่
- กรณีที่แ ผนก/งานไม่จั ดส่งเอกสาร
ประกั น คุ ณ ภาพตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนดให้ติดตามแผนก/งานให้จัดส่ง
- รวบรวมเอกสารประกันคุณภาพตาม
รายละเอี ย ดเอกสารประกันคุณภาพที่ ไ ด้
ก าหนดไว้ โ ดยจั ด เรี ย งเอกสารประกั น
คุณภาพที่ได้เรียงตามรหัสเอกสารหลักฐาน
ตามตัวบ่งชี้

ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

5
13

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

ไม่ครบถ้วน/ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ครบถ้วน/ถูกต้อง

14

จัดทารายงานการประเมินตนเอง

ตรวจสอบ
- หั ว ห น้ า แ ผ น ก ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ตรวจสอบความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของ
เอกสารประกั น คุ ณ ภาพกั บ รายละเอี ย ด
เอกสารประกันคุณภาพ
- หากครบถ้ ว นและถู ก ต้อ งให้ รวบรวม
เพื่ อ น าไปท าเป็ น รายงานการประเมิ น
ตนเอง
- หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง
ผู้รับผิดชอบตามข้อ 11 ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง
จัดทาร่างรายงานการประเมินตนเอง
- จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อ ให้
เข้ า ใจวิ ธี ก ารจั ด ท ารางานการประเมิ น
ตนเอง
- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่ งชี้
นาหลักฐานที่ได้ตรวจสอบแล้วไปเขียนเป็น
รายงานประเมินตนเอง
- รวบรวมรายงานการประเมิน ตนเอง
ตามตัวบ่งชี้ที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทา
- ประชุ ม กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ
ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผู้ รับผิดชอบได้
เขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเองในส่ว น
ของรายละเอี ย ดผลการด าเนิ น งานกั บ
รายการหลักฐาน
- กรณีที่การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองกั บ รายงานหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและ
สอดคล้ อ งกั น ตลอดจนเนื้ อ หาที่ เ ขี ย นผล
การดาเนินงานสามารถสื่อให้ผู้อ่านรายงาน
ผลการดาเนินงานแล้วรวบรวมจัดเก็บและ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อั กษรว่าได้ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว

1 ชั่วโมง

2 วัน

รายการการ
ประเมิน
ตนเอง ฉบับ
ร่าง

6
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

6
15

บุคลากร

จัดทา จัดเก็บ และรวบรวมเอกสารการ
ประกันคุณภาพ

16

แผนกประกัน
คุณภาพ

รวบรวมเอกสารการประกันคุณภาพ

จั ด ท า จั ด เก็ บ และรวบรวมเอกสารการ
ประกันคุณภาพ
- ศึ ก ษารายละเอี ย ดเอกสารประกั น
คุ ณ ภาพและแผนการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- จั ด ท าเอกสารประกั น คุ ณ ภาพให้
สอดคล้องกับ 11.1 ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสาร
ที่เกิดจากการทางานปกติและเป็นปัจจุบัน
- จัดเก็บเอกสารตามข้อ 11.2 โดยมีการ
ให้ ร หั ส เอกสารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ แ ผนก
ประกันคุณภาพกาหนดโดยจัดเก็บเอกสาร
เรียงตามรหัสเอกสารและวันที่ของเอกสาร
- รวบรวมเอกสารที่จัดเก็บตามข้อ 11.3
เพื่ อ รา ย งา นผลกา รด า เนิ น งา นตาม
ระยะเวลาของแผนการรายงานผลการ
ดาเนินงานที่ได้กาหนดไว้
รวบรวมเอกสารประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบการจั ด ส่ ง เอกสารประกั น
คุณภาพว่าเป็นไปตามแผนการรายงานผล
การดาเนินงานหรือไม่
- กรณีที่แ ผนก/งานไม่จั ดส่งเอกสาร
ประกั น คุ ณ ภาพตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนดให้ติดตามแผนก/งานให้จัดส่ง
- รวบรวมเอกสารประกันคุณภาพตาม
รายละเอี ย ดเอกสารประกันคุณภาพที่ ไ ด้
ก าหนดไว้ โ ดยจั ด เรี ย งเอกสารประกั น
คุณภาพที่ได้เรียงตามรหัสเอกสารหลักฐาน
ตามตัวบ่งชี้

ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

7
17

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

ไม่ครบถ้วน/ไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบ

18

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

ครบถ้วน/ถูกต้อง

จัดทารายงานการประเมินตนเอง

ตรวจสอบ
- หั ว ห น้ า แ ผ น ก ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ตรวจสอบความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของ
เอกสารประกั น คุ ณ ภาพกั บ รายละเอี ย ด
เอกสารประกันคุณภาพ
- หากครบถ้ ว นและถู ก ต้อ งให้ รวบรวม
เพื่ อ น าไปท าเป็ น รายงานการประเมิ น
ตนเอง
- หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง
ผู้รับผิดชอบตามข้อ 11 ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง
จัดทาร่างรายงานการประเมินตนเอง
- จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อ ให้
เข้ า ใจวิ ธี ก ารจั ด ท ารางานการประเมิ น
ตนเอง
- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่ งชี้
นาหลักฐานที่ได้ตรวจสอบแล้วไปเขียนเป็น
รายงานประเมินตนเอง
- รวบรวมรายงานการประเมิน ตนเอง
ตามตัวบ่งชี้ที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทา
- ประชุ ม กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ
ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผุ้รับผิดชอบได้
เขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเองในส่ว น
ของรายละเอี ย ดผลการด าเนิ น งานกั บ
รายการหลักฐาน

1 ชั่วโมง

เอกสาร
ประกัน
คุณภาพ

1 วัน

รายงาน
ประเมิน
ตนเอง

8
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

8
18 (ต่อ)

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

จัดทารายงานการประเมินตนเอง

- กรณี ที่ ก ารเขี ย นรายงานการประเมิ น
ตนเองกั บ รายงานหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและ
สอดคล้ อ งกั น ตลอดจนเนื้ อ หาที่ เ ขี ย นผล
การดาเนินงานสามารถสื่อให้ผู้อ่านรายงาน
ผลการดาเนินงานแล้วรวบรวมจัดเก็บและ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว
- กรณี ที่ ก ารเขี ย นรายงานการประเมิ น
ตนเองกับรายงานหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่
สอดคล้องกับหลักฐานหรือการเขียนผลการ
ดาเนินงานไม่สื่อ ให้ ผู้อ่ า นรายงานผลการ
ด าเนิ น งานเข้ า ใจหรื อ รั บ รู้ ถึ ง ผลการ
ด าเนิ น งานให้ แ ผนกประกัน คุ ณภาพและ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ร่ ว มกั น ปรั บ แก้ ไ ขให้
ถูกต้อง/สอดคล้องหรือสื่อให้เห็นถึงผลการ
ดาเนินงานก่อนแล้วจึงรวบรวมจัดเก็บและ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว
14.5 แผนกประกั นคุ ณ ภาพจั ด ทาเล่ม
รายงานการประเมินตนเองประกอบด้วย
14.5.1 ค าน า เป็ น ส่ ว นที่ อ ธิ บ ายถึ ง
รายละเอียดว่ารายงานการประเมินตนเอง
ท า ขึ้ น โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ อ ะ ไ ร มี
รายละเอียดอะไรบ้างในรายงานพอสังเขป
และกล่ า วขอบคุ ณ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ที่ ใ ห้ ค วาม
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร จั ด ท า แ ล ะ เ ส น อ ใ ห้
ผู้ อ านวยการลงนาม ซึ่ ง ค าน านี้ จ ะท า
หลังสุดเมื่อ ทุก ส่ว นของรายงานเรียบร้อย
แล้ว

9
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

9
19

หน.แผนก
ประกันคุณภาพ

จัดทารายงานการประเมินตนเอง

14.5.2 บทสรุปผู้บริหารในส่ว นนี้จ ะ
อธิ บ ายถึ ง ประวั ติ ข องหน่ ว ยงานพอ
สังเขป สรุปผลการด าเนิ นงานตามตั ว
บ่งชี้ว่าผลการประเมินเป็นอย่างไร ได้
คะแนนเท่ า ไหร่ แ ละได้ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
อะไรในแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ แ ละสรุ ป จุ ด เด่ น
และจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาในมุ ม มองของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ บ ทสรุ ป ผู้ บ ริ ห ารจะ
จัดทาภายหลังทาบทที่ 1 – 3 เรียบร้อย
แล้ว
14.5.3 บทที่ 1 ส่วนนา ประกอบด้วย
ชื่ อ หน่ ว ยงานที่ ตั้ ง และประวั ติ ค วาม
เป็นมาของหน่วยงาน, ปรัชญา ปณิธาน
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย มองค์ ก ร
สมรรถนะหลั ก ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน,
โครงสร้างของหน่วยงาน, ข้อมูลพื้นฐาน
ด้ า นบุ ค ลากร, ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า น
ง บปร ะ มาณ อ าคาร สถ านที่ แ ล ะ
ทรัพยากรอื่น, อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ผลการด าเนิ น งานการปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น ปี ที่
ผ่านมา
14.5.4 บทที่ 2 ส่ ว นส าคั ญ ผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในบทที่ 2 นี้จ ะ
นาผลการดาเนินงานที่ผ่านการประชุม
ร่ ว มกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ 14.4 แล้ ว มา
จัดทาเข้าแบบฟอร์มที่สานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยกาหนดไว้
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

10
20

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

จัดทารายงานการประเมินตนเอง

21

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

14.5.5 บทที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพโดยเป็นการนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้มาทาการวิเคราะห์ผล
การประเมิ น ตนเองเป็ น ภาพรวมและสรุป
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนารายองค์ประกอบ
14.6 รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง
ตามข้อ 14.5 พร้อมรายการหลักฐานต่างๆ
จัดเก็บในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1 4 . 7 จั ด ท า ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณารายงาน
การประเมินตนเองเสนอผู้อานวนการลงนาม
14.8 จัดทาสาเนาหนังสือเชิญประชุมและ
Copy ไฟล์ ร ายงานการประเมิ น ตนเองใส่
แผ่นซีดี
14.9 จั ดส่งหนังสือ เชิญ ประชุมและแผ่น
ซี ดี ไ ฟล์ ร ายงานการประเมิ น ตนเองให้
คณะกรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย 7
วัน
15 ตรวจสอบ
15.1 คณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานประเมินตนเอง
15.1.1 หากถู ก ต้ อ งรวบรวมจั ด ท า
ต้นฉบั บ เสนอผู้อ านวยการลงนามในคานา
และจัดทาหนังสือส่งเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองให้ ส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย
15.1.2 หากไม่ถูกต้องให้ผู้รับผิดชอบตัว
บ่ ง ชี้ ร่ ว มกั บ แผนกประกัน คุ ณ ภาพปรับ แก้
ร่วมกัน

1 ชั่วโมง
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

11
22

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

เสนอรายชื่อผู้ประเมินและวันประเมิน
คุณภาพไปยังมหาวิทยาลัย

16 เสนอรายชื่อผู้ประเมินและวันประเมิน
คุณภาพภายใน
16.1 ตรวจสอบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ประธาน
ผู้ตรวจประเมินและกรรมการประเมินจาก
ฐา นข้ อ มู ล ผู้ ป ระ เมิ น ข อ งส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
16.2 คั ด เลื อ กประธานและกรรมการ
ประเมินร่วมกับผู้อานวยการพร้อมกาหนด
วั น ประเมิ น คร่ า วๆ ตามปฏิ ทิ นการตรวจ
ประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.3 โทรศั พ ท์ ป ระสานการตรวจ
ประเมินกับประธานคณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภ า พ โ ดย แ จ้ งรา ย ละเอี ย ดข้ อ มู ล
หน่วยงานเบื้องต้นแนวการตรวจและวั นที่
ประเมินที่ก าหนดไว้คร่า วๆ หากประธาน
ประเมิ น ปฏิ เ สธให้ ป ระสานประธานใน
ลาดับถัดมาจนกว่าจะได้ประธานประเมิน
ทั้งนี้กาหนดวันที่ประเมินอาจปรับเปลี่ย น
ตามความสะดวกของประธานประเมินแต่
ต้ อ งไม่ เ กิ ด ปฏิ ทิ น การตรวจประเมิ น ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้

1 ชั่วโมง
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

10 นาที

คาสั่งแต่งตั้ง
ฯ

12
22 (ต่อ)

หน.แผนกประกัน
คุณภาพ

เสนอรายชื่อผู้ประเมินและวันประเมิน
คุณภาพไปยังมหาวิทยาลัย

23

รับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและกาหนดการประเมิน
คุณภาพ

16.4 โทรศัพ ท์ป ระสานคณะกรรมการ
ประเมิ น โดยแจ้ ง รายละ เอี ย ดข้ อ มู ล
หน่วยงานเบื้องต้น แนวทางการตรวจและ
วั น ที่ ป ระเมิ น ตลอดจนผู้ ที่ จ ะมา เป็ น
ประธานประเมิ น ให้ ท ราบ ทั้ ง นี้ ป ระสาน
คณะกรรมการประเมินตามลาดับที่คัดเลือก
ไว้จนกว่าจะได้กรรมการประเมินตามลาดับ
ที่คัดเลือกไว้จนกว่าจะได้กรรมการครบตาม
จานวนที่ต้องการ
16.5 จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง รายละเอี ย ด
เกี่ย วกับ การประเมินให้สานักงานประกัน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ส น อ
ผู้อานวยการลงนามโดยรายละเอียดที่ต้อง
แจ้งประกอบด้วย
16.5.1 รายนามประธานผู้ ป ระเมิน
คุณภาพ
16.5.2 รายนามกรรมการประเมิ น
คุณภาพ
16.5.3 วั น ที่ จ ะท าการประเมิ น
คุณภาพ
16.6 จั ด ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง รายละเอี ย ด
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ส านั ก งานประกั น
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
17 รั บ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพและกาหนดการประเมิน
คุณภาพ

13
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมง

รายงานการ
ประชุม

13
23 (ต่อ)

หน.แผนก
ประกันคุณภาพ

รับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและกาหนดการประเมิน
คุณภาพ

24

หน.แผนก
ประกันคุณภาพ/
ผู้อานวยการ/
บุคลากร

ประชุมเตรียมการรับการประเมิน
คุณภาพ

17.1 รับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประเมิ น คุ ณ ภาพและก าหนด
ประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัย
17.2 จัดทาหนังสือเชิญประธานและ
กรรมการการประเมินคุณภาพประจาปี
เสนอต่อรองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
ลงนาม
17.3 จั ด ท าส าเนารายงานประเมิ น
ตนเอง
17.4 จัดส่งหนังสือเชิญพร้อมรายงาน
การประเมิ น ตนเอง ก าหนดการให้
ประธานและคณะกรรมการการประเมิน
18 ประชุมเตรีย มการรั บการประเมิ น
คุณภาพ
18.1 จัดทาหนังสือเชิญบุคลากรเข้ า
ประชุมเพื่อเตรียมวันการประเมินเสนอ
ต่อผู้อานวยการลงนาม
18.2 จัดทาสาเนาหนังสือเชิญประชุม
แจ้ ง เวี ย นให้ บุ ค ลากรทุ ก คนเข้ า ร่ ว ม
ประชุม
18.3 ประชุ ม เตรี ย มการรั บ ประเมิน
คุณภาพโดย
18.3.1 มอบหมายให้ผู้รับผิด ชอบ
แต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ จั ด เตรี ย มเอกสารและ
เตรียมตอบคาถามกับผู้ประเมินคุณภาพ
18.3.2 มอบหมายบุคลากรในการ
จั ด เ ต รี ย ม ส ถ า น ที่ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ /
โสตทั ศ นู ป กรณ์ ใ นการรั บ การตรวจ
ประเมิน

14
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

14
24 (ต่อ)

หน.แผนก
ประกันคุณภาพ/
ผู้อานวยการ/
บุคลากร

ประชุมเตรียมการรับการประเมิน
คุณภาพ

25

หน.แผนก
ประกันคุณภาพ/
ผู้อานวยการ/
บุคลากร

เตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพ

18.3.3 มอบหมายบุคลากรในการ
จั ด เตรี ย มอาหารว่ า ง อาหารกลางวั น
และเครื่องดื่มต่างๆ
18.3.4 มอบหมายบุคลากรในการ
จั ด เตรี ย มสถานที่ ต่ า งๆ ที่ ผู้ ต รวจ
ประเมินต้องการตรวจเยี่ยม
18.3.5 มอบหมายบุคลากรในการ
จั ด เตรี ย มยานพาหนะในการรั บ ส่ ง ผู้
ประเมิน
18.3.6 มอบหมายบุคลากรเกี่ยวกับ
พิ ธี ก รเปิ ด -ปิ ด และวี ดี ทั ศ น์ ผ ลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา
19 เตรี ย มการรั บ การตรวจประเมิ น
คุณภาพ
19.1 บุคลากรที่รับมอบหมายตามข้อ
18.3 จั ด เตรี ย มรั บ การตรวจประเมิ น
คุณ ภาพโดยประสานกั บแผนกประกัน
คุณภาพ
19.2 แผนกประกันคุณภาพตรวจสอบ
ความเรี ย บร้ อยของการเตรี ย มการรับ
การประเมิ น คุ ณ ภาพก่ อ นวั น ตรวจ
ประเมินอย่างน้อย 3 วัน
19.3 แผนกประกันคุณภาพจัดเตรียม
เอกสารการน าเสนอผลการประเมิ น
ตนเองประจ าปี พ ร้ อ มประวั ติ ค วาม
เป็นมาให้ผู้ประเมินรับทราบ เมื่อจัดทา
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ม อบและชี้ แ จงให้กั บ
ผู้อานวยการเพื่อเตรีย มนาเสนอในวั น
ตรวจประเมิน ทั้งนี้ผู้อานวยการอาจมี
การปรั บ เปลี่ ย นให้ ก ารน าเสนอต่ อ ผู้
ประเมินได้ตามความเหมาะสม

1 ชั่วโมง

1-2 วัน

15
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

15
26

ประเมินคุณภาพภายใน

20 การประเมินคุณภาพภายใน
20.1 การเปิ ด การตรวจประเมิ น
คุณภาพภายในมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
20.1.1 รองอธิการบดีประจาวิทยา
เ ข ตก ล่ า วต้ อ นรั บคณ ะ ผู้ ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพ
20.1.2 ผู้อานวยการนาเสนอประวัติ
และภาพรวมผลการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานและแนะน าหั ว หน้ า งาน/
แผนก ให้กับผู้ประเมินคุณภาพ
20.1.3 ประธานคณะกรรมการ
แนะน าผู้ ป ระเมิ น ชี้ แ จงก าหนดการ
ประเมิ น และแนวทางการประเมิ น ให้
บุคลากรทราบ
20.1.4 การตอบข้อซักถามระหว่าง
ทีมผู้ประเมิน และบุ ค ลากรในประเด็ น
ต่างๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
20.2 การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายใน
20.2.1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบชี้ แ จงผลการ
ดาเนินงานนาเสนอผลการดาเนิ น งาน
รายการหลั ก ฐานให้ ค ณะกรรมการ
ประเมิ น และตอบข้ อ ซั ก ถามของผู้
ประเมิน
20.2.2 นาผู้ประเมินเยี่ยมชมสถานที่
ต่างๆ หากผู้ประเมินต้องการ
20.2.3 จัดเตรียมบุคลากรเพื่อเข้ารับ
การสัมภาษณ์ตามที่ผู้ประเมินต้องการ
20.3 การปิ ด การตรวจประเมิ น
คุณภาพภายใน

16
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

16
26 (ต่อ)

ประเมินคุณภาพภายใน

27

หน. แผนก
ประกันคุณภาพ

นาผลการประเมินคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง

28

หน.แผนก
ประกันคุณภาพ

รายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย
และนาเผยแพร่บนเว็บไซต์

20.3.1 ประธานและกรรมการ
ประเมิ น น าเสนอผลการประเมิ น ด้ ว ย
วาจา
20.3.2 ทีมผู้ประเมินตอบข้อซักถาม
(ถ้ามี)
20.3.3 รองอธิการบดีกล่าวขอบคุณ
และมอบของที่ระลึก (ถ้ามี)
20.3.4 ประธานกรรมการประเมิน
มอบผลการตรวจประเมินคุณภาพให้กับ
ผู้อานวยการ
21 น าผลการประเมิ น การประกั น
คุณภาพภายในมาปรับปรุงรายงานการ
ประเมินตนเอง
21.1 แผนกประกันคุณภาพนาผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู้ อ านวยการมา
พิจารณาปรับแก้ไขเล่มรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้สอดคล้องกั บผลการ
ตรวจประเมินผลคุณภาพภายใน
21.2 แผนกประกั น คุ ณ ภาพน าเล่ ม
รายงานการประเมิ น ตนเองเสนอต่ อ
ผู้อานวยการลงนามในคานา
2 2 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต่ อ
มหาวิทยาลัยและนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
22.1 จั ด ท าส าเนาเล่ ม รายงานการ
ประเมิ น ตนเองข้ อ 21.2 และจั ด ท า
ส าเนาไฟล์ เ ล่ ม รายงานการประเมิ น
ตนเองลงบนแผ่น CD
22.2 จั ด ท าส าเนาผลการประเมิ น
คุณภาพภายใน

1 ชั่วโมง

รายงาน
การ
ปรับปรุง

1 ชั่วโมง

รายงานผล
การประมิน

17
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การประกันคุณภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

17
28 (ต่อ)

หน.แผนก
ประกันคุณภาพ

รายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย
และนาเผยแพร่บนเว็บไซต์

22.3 จัดทาหนังสือส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองเสนอผู้อานวยการลง
นาม
22.4 นาเอกสารตามข้อ 22.1-22.3ส่ง
สานักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
22.5 นาเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองมาสแกนและนาเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสานักงานวิทยาเขต

จบ
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
Standard Operating Procedures: SOP

ประจำปีกำรศึกษำ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการอุปกรณ์กีฬา

ลาดับที่
1

ผู้รับผิดชอบ

2

หัวหน้าแผนกกีฬาและ
นันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกกีฬาและนันทนาการ
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1. จัดทาวางแผน/กาหนดการ
ให้บริการอุปกรณ์
1.1 จัดหาอุปกรณ์กีฬา
1.2 กาหนดระเบียบการเบิก
อุปกรณ์
หลักฐานในการเบิกอุปกรณ์
2. รับความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์
กีฬา
2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และมี
บัตรประจาตัวนักศึกษา
2.2 นักศึกษากรอกรายการยืม
อุปกรณ์กีฬา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา
ชั้นปี อุปกรณ์ที่ขอเบิก ลงชื่อ พร้อม
เก็บบัตรนักศึกษา
2.3 นักศึกษาไม่มีบัตรไม่อนุมัติยืม

30 นาที

แบบฟอร์มขอ
เบิกอุปกรณ์กีฬา

30 นาที

บันทึก
แบบฟอร์มขอ
ความอนุเคราะห์

3. เตรียมอุปกรณ์และจัดส่งให้ผู้ขอใช้

30 นาที

4. รับคืนอุปกรณ์คืน
4.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์
กีฬาตรงกับรายการเบิก จานวน และ
สภาพอุปกรณ์
4.2 นักศึกษาลงชื่อส่งคืนอุปกรณ์
กีฬา
4.3 เจ้าหน้าที่ลงชื่อรับและคืนบัตร
นักศึกษา

30 นาที

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

เริ่ม

จัดทาแผน/กาหนดการให้บริการ
อุปกรณ์กฬี า

3
หัวหน้าแผนกกีฬาและ
นันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

รับความประสงค์ ตรวจสอบ
คุณสมบัติการขอใช้บริการอุปกรณ์
กีฬาและรายงานการยืมอุปกรณ์

4
ไม่อนุมัติ

5

6

หัวหน้าแผนกกีฬาและ
นันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬาและ
นันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

อนุมัติ

จัดเตรียมอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้บริการ

รับ-คืนอุปกรณ์

บันทึก
แบบฟอร์มขอ
ส่งคืนอุปกรณ์
กีฬา

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

143

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการอุปกรณ์กีฬา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกกีฬาและนันทนาการ
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1
7

หัวหน้าแผนกกีฬาและ
นันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

8

หัวหน้าแผนกกีฬาและ
นันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

9

หัวหน้าแผนกกีฬาและ
นันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

10

หัวหน้าแผนกกีฬาและ
นันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

ทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬา/ตรวจสอบ
สภาพอุปกรณ์/สารวจอุปกรณ์คงเหลือ

สรุปสถิติการเบิกอุปกรณ์กีฬา

ประเมินผลการใช้บริการ

นาผลการประเมินไปปรับปรุง

5. ทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬา/
ตรวจสอบอุปกรณ์/สารวจอุปกรณ์
คงเหลือ
5.1 ทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬา
5.2 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์กีฬา
ให้พร้อมใช้
5.3 สารวจอุปกรณ์คงเหลือ
ในสต็อค
6. สรุปสถิติการเบิกใช้อุปกรณ์
6.1 สรุปสถิติการเบิกใช้/ตรวจเช็ค
สภาพ

3 ชั่วโมง

1 วัน

แบบฟอร์มการ
สรุปสถิติการใช้
อุปกรณ์

7. ประเมินผลการใช้บริการประจาปี
7.1 จัดทาแบบประเมินการใช้
บริการ
7.2 แจกแบบประเมินการใช้
อุปกรณ์
7.3 สรุปแบบประเมินผลการใช้
บริการ

30 วัน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
การใช้บริการ

8. นาผลการประเมินไปปรับปรุง
8.1 นาผลประเมินไปวางแผนการ
ดาเนินการในปีถัดไป

30 วัน

ผลประเมิน
ความพึงพอใจ

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกกีฬาและนันทนาการ
(Standard Operating Procedure) ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา
การให้บริการห้องฟิตเนส

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

1

หัวหน้าแผนกกีฬา
และนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

3

หัวหน้าแผนกกีฬา
และนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬา
และนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

5

6

7

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

5 วัน

-แผนการ
ดาเนินงาน
-แบบฟอร์มการ
สมัคร/ขอใช้
บริการ

1

แบบฟอร์ม
สมัคร

เริ่ม

2

4

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

หัวหน้าแผนกกีฬา
และนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬา
และนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
หัวหน้าแผนกกีฬา
และนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

จัดทาแผน/กาหนดการให้บริการห้อง
ฟิตเนส

รับความขอใช้บริการ

1. จัดทาวางแผน/กาหนดการ
ให้บริการห้องฟิตเนส
1.1 จัดหาอุปกรณ์ฟิตเนส
1.2 กาหนดระเบียบการใช้หอ้ งฟิต
เนส
หลักฐานในการเข้าใช้หอ้ งฟิตเนส
2. รับความประสงค์ขอใช้ห้องฟิตเนส
2.1 นักศึกษากรอกรายละเอียด
สมัครสมาชิกฟิตเนส พร้อมรูปถ่าย
สาเนาบัตรนักศึกษา ค่าสมาชิก
3. ตรวจสอบบัตรสมาชิกฟิตเนส

20 นาที

ตรวจสอบบัตรสมาชิกฟิตเนส

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ทาสมาชิกใหม่

บันทึกการใช้บริการห้องฟิตเนส

ทาความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องออก
กาลังกาย

4. บันทึกการใข้บริการห้องฟิตเนส
4.1 นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้บริการ
ห้องฟิตเนส เวลาเข้า – ออก

10 นาที

5. ทาความสะอาดและตรวจสอบ
เช็คเครื่องออกกาลังกาย
5.1 ทาความสะอาดเครื่องออก
กาลังกาย
5.2 ตรวจสเช็คสภาพเครื่องออก
กาลังกายให้พร้อมใช้
5.3 สารวจเครื่องออกกาลังกายที่
ชารุด

1 ชั่วโมง/วัน

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

145

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการห้องฟิตเนส

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกกีฬาและนันทนาการ
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

6. สรุปสถิติการใช้บริการห้องฟิตเนส
6.1 สรุปสถิติการใช้บริการห้อง
ฟิตเนส

1 วัน

สรุปสถิติ
ผู้ใช้บริการ

7. ประเมินผลการใช้บริการประจาปี
7.1 จัดทาแบบประเมินการใช้
บริการ
7.2 แจกแบบประเมินการใช้
บริการ
7.3 สรุปแบบประเมินผลการใช้
บริการ
รายงานหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

30 วัน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

8. นาผลการประเมินไปปรับปรุง
8.1 นาผลประเมินไปวางแผนการ
ดาเนินการในปีถัดไป

30 วัน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

1
หัวหน้าแผนกกีฬา
และนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

8

หัวหน้าแผนกกีฬา
และนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

9

10

หัวหน้าแผนกกีฬา
และนันทนาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

สรุปสถิติการใช้บริการห้องฟิตเนส

ประเมินผลการใช้บริการประจาปี

นาผลการประเมินไปปรับปรุง

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

146

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เขียนโดย : แผนกกิจกรรมนักศึกษา
(Standard Operating Procedure) ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา/การขออนุมัตดิ าเนิน
โครงการ
ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

1
2

3

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

7 วัน

จัดทาแผนและ
ปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษา

3 วัน

แผนการ
ดาเนินงานและ
เอกสาร
โครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
นักศึกษาแต่งตั้งกรรมการ
ดาเนินงานแต่ละโครงการ

3 วัน

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
นักศึกษา ดาเนินการประชุม
เพื่อรับทราบถึงหน้าที่

1 วัน

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

เริ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา/
สโมสรนักศึกษา

เขียนโครงการ/กิจกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา/
สโมสรนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
นักศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ
นาเสนอต่อรองอธิการบดีประจา
วิทยาเขต
อาจารย์ที่ปรึกษาและสโมสร
นักศึกษาจัดทาปฏิทินประจาปี

นาเสนอขออนุมัติ

4
ไม่อนุมัติ

5

6

อาจารย์ที่ปรึกษา/
สโมสรนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา/
สโมสรนักศึกษา

อนุมัติ

ตั้งคณะกรรมการดาเนินการ

ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

7

อาจารย์ที่ปรึกษา/
สโมสรนักศึกษา

ดาเนินงานตามปฏิทิน

8

อาจารย์ที่ปรึกษา/
สโมสรนักศึกษา

สรุปโครงการ/ประเมินผล/รายงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
1 ปี
นักศึกษาจัดกิจกรรมดาเนินการ การศึกษา
ตามแผนงานตามปฏิทิน
ประจาปี
อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสร
7 วัน
นักศึกษา ประเมินผลโครงการ
และนาเสนอผู้บริหารเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป

ผลสรุปผล
การ
ดาเนินงาน
ตามแผน

จบ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การออกแนะแนวการศึกษาต่อ

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ
แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

1

สารบรรณงาน
พัฒนานักศึกษา

2

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

3

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

4

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

5

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

6

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขต

7

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

8

9

แผนกยานพาหนะ

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

เขียนโดย : แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลา
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม

หนังสือเชิญเข้าร่วม

1.รับหนังสือจากสารบรรณ
งานพัฒนานักศึกษา

ประสานงานทั้ง2คณะ

2.ประสานงานทั้ง 2 คณะ
เพื่อเข้าร่วมการแนะแนวการ
ศึก

แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วม

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เขียนคาขอใช้พาหนะ วิทยาเขตฯ
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

หนังสือขออนุมัติเบิกเดินทางไป
ราชการ

3.เมื่อได้ผู้เข้าร่วมเรียบร้อย
แล้ว ส่งกลับแบบตอบรับเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
4.ดาเนินการส่งแบบตอบ
รับเข้าร่วมกิจกรรม

2-3 นาที

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรม

1-2 วัน

หนังสือเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรม

3-5 นาที

2-3 นาที

แบบตอบ
รับเข้าร่วม
กิจกรรม
แบบตอบ
รับเข้าร่วม
กิจกรรม

5.ทาหนังสือขออนุมัติตัว
บุคคลเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว

5-7 นาที

หนังสือขอ
อนุมัติตัวบุคคล

6. ผอ.พิจารณาอนุมัติ

1-2 วัน

หนังสือขอ
อนุมัติตัวบุคคล

7.เขียนคาขอใช้พาหนะที่
แผนกยานพาหนะ

2-3 นาที

ใบคาขอใช้รถ

8.แผนกยานพาหนะตรวจเช็ค
ตารางการใช้รถ

3-5 นาที

ใบคาขอใช้รถ

5-7 นาที

ใบคาขอใช้รถ

9.ในกรณีที่ไม่มีรถ(รถไม่ว่าง)
ทาหนังสือขออนุมัติเบิกค่า
เดินทางไปราชการ

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การออกแนะแนวการศึกษาต่อ

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลา
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1

10

11

12

ผู้อานวยการ
สานักงานวิทยาเขต

แผนก
ประชาสัมพันธ์

แผนก
ประชาสัมพันธ์

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

หนังสือขอเบิกอุปกรณ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการออกแนะแนว
การศึกษา

13

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

14

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

เดินทางแนะแนวการศึกษา

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

หนังสือขอเบิกค่าเดินทางไป
ราชการ

แผนกแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

จบ

15
16

10. ผอ.พิจารณาอนุมัติ
11.ทาหนังสือขอเบิกสื่อ
ประชาสัมพันธ์

12.หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์พิจารณา

13.จัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อ
ในการประชาสัมพันธ์ตาม
จานวนนักเรียน
14.กรณีที่ไม่มีรถของวิทยา
เขตฯ โดยสารโดยรถแท็กซี่
เนื่องจากมีสัมภาระ
15.เมื่อเดินทางไปแนะแนว
การศึกษาเรียนร้อยแล้ว ทา
หนังสือขอเบิกค่าเดินทาง
ตามที่จ่ายจริง

1-2 วัน

หนังสือขอ
อนุมัติเบิกค่า
เดินทางไป
ราชการ

3-5 นาที

หนังสือขอเบิก
สื่อ
ประชาสัมพันธ์

1-2 วัน

หนังสือขอเบิก
สื่อ
ประชาสัมพันธ์

1-3 ช.ม

-

*แล้วแต่
สถานที่ที่ไป
แนะแนวฯ

-

3-5 นาที

หนังสือขอเบิก
ค่าเดินทางไป
ราชการ
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การกู้ยืมเงิน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น

1

2

หัวหน้าแผนกบริการ
ฯ /เจ้าหน้าที่ กยศ.

หัวหน้าแผนกบริการ
ฯ /เจ้าหน้าที่ กยศ.

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา กยศ.
ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า

ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษา กยศ.
ยื่นแบบคาขอกู้ผ่านระบบ E – student
loan

- จัดทาประกาศและกาหนดการ
ประประจาภาคเรียน
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน
ช่องทาง www.cpc.ac.th
Facebook งานพัฒนานักศึกษา
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน
ช่องทาง www.cpc.ac.th
Facebook
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย

1.กาหนดการรับ
สมัคร

30 วัน
ก่อนระบบ
ปิด

60 วัน
ก่อนระบบ
ปิด

- นักศึกษาดาเนินการบันทึกข้อมูลคา
ขอกู้ผ่านระบบ E- student loan
ตรวจสอบสถานะและพิมพ์แบบคาขอกู้
ส่ ง แ บ บ ค า ข อ กู้ แ ล ะ เ อ ก ส า ร กั บ
เจ้าหน้าที่กองทุน

3

นักศึกษา กยศ.

นักศึกษายื่นแบบคาขอกู้
และเอกสารประกอบ

5 วัน

1. ใบประกาศ
รับสมัครการ
กู้ยืม

1.ใบปะหน้าขอ
กู้ยืม
2.ใบคาขอกู้ยืม
จากระบบ
3.กยศ.101
4.กยศ.102
5.สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
6.สาเนาบัตร
นักศึกษา
7.สานาทะเบียน
บ้าน
8.สาเนาแสดงผล
การเรียน
9.บันทึกกิจกรรม
จิตอาสา

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การกู้ยืมเงิน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1

ตรวจสอบ
เอกสาร

4

หัวหน้าแผนกบริการฯ
/เจ้าหน้าที่ กยศ.

5

หัวหน้าแผนกบริการฯ
/เจ้าหน้าที่ กยศ.

สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และ
คัดเลือกผู้กู้ยืมเงินผ่านระบบ
E – Student loan

6

หัวหน้าแผนกบริการฯ
/เจ้าหน้าที่ กยศ.

บันทึกจัดสรรวงเงินกู้ยืม ผ่านระบบ
E – Student loan

7

ผู้บริหาร/หัวหน้า
แผนกบริการฯ

ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์กยู้ ืม
ผ่านระบบ E – student loan

- เจ้ า หน้ า ที่ ก องทุ น ด าเนิ น การ
ตรวจสอบข้ อ มู ล และหลั ก ฐาน
ประกอบคาขอกู้ยืม
- เ จ้ า ห น้ า ที่ ชี้ แ จ้ ง นั ด
หมายกาหนดการสัมภาษณ์และแจ้ง
ให้ ผู้ ข อกู้ ยื ม ติ ด ตามข่ า วสารผ่ า น
ช่ อ ง ท า ง www.cpc.ac.th
Facebook งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
บ อ ร์ ด ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย

- คณะกรรมการดาเนินการ
สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมตาม
คุณสมบัติของ กยศ.
ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
- เจ้าหน้าที่ดาเนินการบันทึกวงเงิน
กู้ยืมให้กับผู้กู้ยืมที่ผ่านการคัดเลือก
- ผู้บ ริห าร หรือ ผู้ได้รับ มอบหมาย
ดาเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การอนุมัติผ่านระบบ e - student
loan

5 วัน

5 วัน

5 วัน

2 วัน

1.ใบปะหน้าขอ
กู้ยืม
2.ใบคาขอกู้ยืมจาก
ระบบ
3.กยศ.101
4.กยศ.102
5.สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
6.สาเนาบัตร
นักศึกษา
7.สานาทะเบียน
บ้าน
8.สาเนาแสดงผล
การเรียน
9.บันทึกกิจกรรม
จิตอาสา
1.ใบสมัครและ
เอกสารคาขอกูย้ ืม
เงิน
2.รายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก
1.ใบสมัครและ
เอกสารคาขอกูย้ ืม
เงิน
1.ใบสมัครและ
เอกสารคาขอกูย้ ืม
เงิน

2
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การกู้ยืมเงิน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

2

8

นักศึกษา กยศ.

นักศึกษาที่มีสิทธิ์กยู้ ืม
บันทึกสัญญากูย้ ืมเงิน กยศ.
ผ่านระบบ E – student loan

นักศึกษาส่งสัญญากู้ยืมและ
เอกสารประกอบการกู้ยืม
9

- ผู้ กู้ ยื ม ด าเนิ น การ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
สั ญ ญากุ้ ยื ม ผ่ า นระบบ e-student
loan
- ผู้ กู้ ยื ม ด าเนิ น การลงนามในสั ญ ญา
กู้ ยื ม ต่ อ หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ณ ที่ ว่ า การ
อ าเภอ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก องทุ น ของ
สถานศึกษา
- ผู้กู้ยืมนาสัญญาพร้อมเอกสารส่งกับ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ของสถานศึกษา

นักศึกษา กยศ.

5 วัน

3 วัน

- เจ้ า หน้ า ที่ ก องทุ น ฯ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบ
10

11

12

หัวหน้าแผนกบริการฯ /
เจ้าหน้าที่ กยศ.

หัวหน้าแผนบริการฯ /
เจ้าหน้าที่ กยศ.

นักศึกษา กยศ.

ตรวจสอบ
หลักฐาน

ตรวจสอบสัญญาและยืนยันข้อมูล
ผ่านระบบ E – student loan
นักศึกษาลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
ผ่านระบบ E – student loan

3 วัน

- เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบสัญญา
ผ่านระบบ e-student loan และแจ้ง
นัดหมายการลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
- ผู้ กู้ ยืม ด าเนินการลงทะเบี ยนค่ าเล่า
เรียนผ่านระบบ e-student loan

5 วัน

5 วัน

1.บัตรประจาตัว
ประชาชน/ทะเบียน
บ้าน ผู้กแู้ ละผู้ค้า
2.บัญชีธนาคาร
สาหรับผู้กู้ยืม

1.สัญญากู้ยืมพร้อม
เอกสาร
2. สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน/
ทะเบียนบ้าน ผู้กู้
และผู้ค้า
3.บัญชีธนาคาร
สาหรับผู้กู้ยืม
1.สัญญากู้ยืมพร้อม
เอกสาร
2. สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน/
ทะเบียนบ้าน ผู้กู้
และผู้ค้า
3.บัญชีธนาคาร
สาหรับผู้กู้ยืม
1.สัญญากู้ยืม กยศ.
2.แบบยืนยันกู้ยืม
กยศ.
-เอกสารแสดงภาระ
ค่าใช่จ่าย

3
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การกู้ยืมเงิน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

3

13

14

15

ผู้บริหาร/
หัวหน้าแผนกบริการฯ

ผู้บริหาร/
หัวหน้าแผนกบริการฯ

หัวหน้าแผนกบริการฯ /
เจ้าหน้าที่ กย

ยืนยันอนุมัตกิ ารกูย้ ืม
ผ่านระบบ E – student loan

สรุปข้อมูลผู้กู้ยืม และจัดทาเอกสาร
เสนอผู้อานาจลงนาม

บันทึกสถานะผูก้ ู้ยืมเข้าฐานข้อมูลนักศึกษา
ผ่านระบบ Vision net

ส่งสัญญากู้ยืมให้กับ
ธ.กรุงไทย / ธ.อิสลาม
16

17

ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ด าเนิ น การอนุ มั ติก ารกู้ยืม ผ่ า นระบบ
e-student loan

1.สัญญากู้ยืม กยศ.
2.แบบยืนยันกู้ยืม
กยศ.

- ผู้บริหารลงนามอนุมัติในสัญญาและ
แบบยืนยันค่าเล่าเรียน

1.สัญญากู้ยืม กยศ.
2.แบบยืนยันกู้ยืม
กยศ.

2 อาทิตย์

เจ้าหน้าที่กองทุนบันทึกสถานะผู้กู้ยืม
ผ่านระบบเบียนนักศึกษา
5 วัน

เจ้าหน้าที่นาส่งสัญญาและแบบยืนยันที่
ลงนามเรียบร้อยแล้วส่งให้กับธนาคาร
ตรวจสอบ

หัวหน้าแผนกบริการฯ /
เจ้าหน้าที่ กยศ.

หัวหน้าแผนกบริการฯ /
เจ้าหน้าที่ กยศ.

2 วัน

สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

- จั ด ท าสรุ ป รายชื่ อ ผู้ ข อกู้ ยื ม ประจ า
ภาคเรียน
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

1. แบบคาขอกู้ยืม
กยศ.
2. สาเนาบัตร
นักศึกษา
1.สัญญากู้ยืม กยศ.
2.แบบยืนยันกู้ยืม
กยศ.
3.สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน/
ทะเบียนบ้าน ผู้กู้
และผู้ค้าประกัน
4.บัญชีธนาคาร
สาหรับผู้กู้ยืม

3 วัน

สิ้นสุด
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหาร
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

เริ่มต้น

1

แผนกบริการและ
สวัสดิการฯ

ประชาสัมพันธ์กาหนดการ
ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
(เดือนตุลาคม)

1. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านช่องทาง
www.cpc.ac.th Facebook งาน
พัฒนานักศึกษา บอร์ดประชาสัมพันธ์
และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย

เริ่มต้นตั้งแต่
เดือน ต.ค. –
ธ.ค.
ของทุกปี

2. นักศึกษาชายที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือ เรียนไม่จบ
นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
2

3

4

นักศึกษา

แผนกบริการและ
สวัสดิการฯ

นักศึกษา

1 นาที

ยื่นคาร้อง

ส่งคืน
นักศึกษา

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
แนบคาร้องให้ครบถ้วน หากไม่ถูกต้อง
ส่งคืนนักศึกษาเพื่อดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง
4. นั ก ศึ กษาส่ง ใบค าร้องและลงชื่อไว้
เป็นหลักฐาน

-ใบประกาศจากแผนก
บริการและสวัสดิการฯ

-ใบคาร้องขอผ่อนผัน
ทหาร
-สด. 9 (สาเนา)
-สด. 35 (สาเนา)
-สาเนาประจาตัว
นักศึกษา
-สาเนาทะเบียนบ้าน
-สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
-ใบคาร้องและเอกสาร
ประกอบคาร้อง

1 นาที

1 นาที

-สมุดบันทึกการส่งคาร้อง
-ใบคาร้องขอผ่อนผันฯ
พร้อมหลักฐาน

2
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหาร
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

2

แผนกบริการและ
สวัสดิการฯ
5
จัดพิมพ์รายชือ่ และตรวจสอบเอกสาร

5. เจ้ า หน้ า ที่ จั ด เรี ย กเอกสารตาม
ภู มิ ล าเนาทหาร และ จั ด พิ ม พ์ บั ญ ชี
รายชื่ อ ,พิ ม พ์ บั ญ ชี ง บหน้ า และพิ ม พ์
หนั ง สื อ ถึ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตาม
ภู มิ ล า เ น า ท ห า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

1 สัปดาห์

6. หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาลงนาม
รับรองในบัญชีรายชื่อ

หน่วยวิชาทหาร เสนอเรือ่ งของผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต่อ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

6

7

8

แผนกสารบรรณ

แผนกสารบรรณ

เสนอรอง
อธิการบดีลงนาม

ส่งเรือ่ งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

7. นาส่งเอกสาร ผ่านแผนกสารบรรณ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และลง
บันทึกการออกเลขหนังสือ

8. แผนกสารบรรณนาส่งหนังสือพร้อม
เอกสาร ผ่านทางไปรษณีย์ ไปยังสัสดี
จังหวัด (จดหมาย ems หรือ
ลงทะเบียน)

1 สัปดาห์

1 วัน

-หนังสือนาส่งสัสดีจังหวัด
-บัญชีงบหน้า
-บัญชีรายชื่อ
-สด. 9 (สาเนา)
-สด. 35 (สาเนา)
-สาเนาประจาตัว
นักศึกษา
-สาเนาทะเบียนบ้าน
-สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
-หนังสือนาส่งสัสดีจังหวัด
-บัญชีงบหน้า
-บัญชีรายชื่อ
-สด. 9 (สาเนา)
-สด. 35 (สาเนา)
-สาเนาประจาตัว
นักศึกษา
-สาเนาทะเบียนบ้าน
-สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
-ใบปะหน้านาส่งพร้อมที่
อยู่ในการจัดส่งหนังสือ

-หนังสือนาส่งสัสดีจังหวัด
-บัญชีงบหน้า
-บัญชีรายชื่อ
-สด. 9 (สาเนา)
-สด. 35 (สาเนา)
-สาเนาประจาตัว
นักศึกษา
-สาเนาทะเบียนบ้าน
-สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน

3
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหาร
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

3

9

10

11

แผนกสารบรรณ

ส่งเรือ่ งคืนให้กับแผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

แผนกบริการและ
สวัสดิการฯ

ประกาศแจ้งรายชือ่ การอนุมัติให้ผอ่ นผันฯ

นักศึกษา

รับหนังสือขออนุมตั ิผ่อนผันการเข้ารับ
การคัดเลือกราชการทหาร

9. แผนกสารบรรณนาส่งสาเนาหนังสือ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วคืนให้กับแผนก
บริการฯ

1 วัน

10. ประกาศรายชื่อ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ , เสียงตามสาย
Facebook งานพัฒนานักศึกษา

11. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและ
ลาดับเอกสาร แจ้งเจ้าหน้าที่เพือ่ ขอรับ
หนังสืออนุมตั ิการขอผ่อนผันฯ

ตั้งแต่เดือน
ก.พ. – มี.ค.

-สาเนาหนังสือนาส่งสัสดี
จังหวัด
-หลักฐานการนาส่ง
เอกสารจากไปรษณีย์
-บัญชีรายชื่อสถิติผู้มาขอ
ใช้บริการ

-สาเนาหนังสือนาส่งสัสดี
จังหวัด
-บัญชีราชือ่ ตามภูมิลาเนา

สิ้นสุด
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การควบคุมกากับร้านค้า
ภายในวิทยาเขต
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงาน

เริ่มต้น
1

หัวหน้างานพัฒนา
นักศึกษา

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดจาหน่าย

2

รองอธิการบดีฯ

พิจารณา

3

คณะกรรมการควบคุม
การจัดจาหน่ายอาหารฯ

ประชุมคณะกรรมการควบคุมจา
หน่วยอาหารฯ

4

5

6

คณะกรรมการควบคุม
การจัดจาหน่ายอาหารฯ

คณะกรรมการควบคุม
การจัดจาหน่ายอาหารฯ
เลขานุการ
คณะกรรมการควบคุม
การจัดจาหน่ายอาหารฯ

คณะกรรมการควบคุม
การจัดจาหน่ายอาหารฯ

การดาเนินการกากับดูแลการจัดจาหน่าย
อาหารฯของวิทยาลัยฯ

ประเมินร้านค้า

สรุปและปรับปรุงการจัดจาหน่าย
อาหารฯ

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
การจัดจาหน่ายอาหารภายในวิทยาเขต
ฯ
2. พิจารณา
2.1 พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ควบคุมการจัดจาหน่ายอาหารภายใน
วิทยาเขตฯ
3. คณะกรรมการควบคุมการจัด
จาหน่ายอาหารภายในวิทยาเขตฯ
ประชุมวางแผนดาเนินงาน
4. ด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ลการจั ด
จาหน่าย
4.1 ดาเนินการกากับดูแลร้านค้าตาม
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การจั ด จ าหน่ า ย
อาหารภายในวิทยาเขตฯ
5. ประเมินร้านค้า
5.1 แจกแบบประเมิน
5.2 สรุปผลประเมิน
5.3 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการ
จัดจาหน่ายอาหารภายในวิท ยาเขตฯ
รับทราบผลการประเมิน
5.4 เสนอผลการประเมิ น ต่ อ รอง
อธิการบดีบริหารงานวิทยาเขตฯ และ
แจ้งผลการประเมินให้ร้านค้าทราบ
6. สรุป
6.1 สรุ ปผลการจั ด การให้ บริ ก ารโรง
อาหารและน าเสนอผู้ บ ริ ห ารเมื่ อ
ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

3 วัน

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

1 วัน

1

แผนการดาเนินงาน

1 ปีการศึกษา

ระเบียบข้อบังคับการจัด
จาหน่ายอาหาร

30 วัน

แบบประเมินการใช้
บริการ

30 วัน

ผลประเมินความพึงพอใจ

สิ้นสุด
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.

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
ขั้นตอนการรับนักศึกษาวิชาทหาร

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน ดาเนินงาน

เริ่มต้น

1

แผนกบริ การและ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

สวัสดิการฯ

1. เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
www.cpc.ac.th บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ Facebook งาน
พัฒนานักศึกษา และ

-ใบประกาศจากแผนก
เริ่ มตังแต่
้

บริ การและสวัสดิการฯ

เดือน มิ.ย. –
ส.ค.

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
นศท. ที่โอนบ้าน
สถานศึกษา

นักศึกษาที่ต้องการ
เรียน นศท.

2

นักศึกษา

2. นัก ศึก ษายื่ น แบบรายงานตัว

-แบบรายงานตัว รด.2

รด.2 หรื อ แบบรายงานตัว รด.3

-แบบรายงานตัวรด.3

และเอกสารประกอบการสมัคร

-ใบรั บ รองการฝึ ก จาก

ขอใบรับรองการฝึก
จากศูนย์ฝกึ

วิชาทหาร

ยื่นแบบรายงาน
ตัว รด.2

1 นาที

ยื่นแบบ
รายงานตัว รด.
3

-แบบรายงานตัว รด.2

แผนกบริ การและ

ถูกต้ อง ของเอกสารให้ ครบถ้ วน

สวัสดิการฯ

หากไม่ถกู ต้ องส่งคืนให้ นกั ศึกษา

ถูกต้อง

-แบบรายงานตัว รด.3
1 -2 นาที

แก้ ไข

5

แผนกบริ การและ
สวัสดิการฯ

แผนกบริ การและ
สวัสดิการฯ

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
และจัดทาบัญชีรายชื่อ
หน่วยวิชาทหารนาใบรายงานตัว
รด.2 , รด.3
เสนอหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

-ใบรั บ รองการฝึ ก จาก
ศูนย์ฝึก
-ส าเนาบั ต รประจ าตัว
นักศึกษาวิชาทหาร

4. เจ้ าหน้ าที่คดั แยกเอกสารแยก
4

-ส าเนาบั ต รประจ าตัว
นักศึกษาวิชาทหาร

3. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
3

ศูนย์ฝึก

ชันปี
้ บันทึกข้ อมูลลงในระบบฐาน
ขอมูลของหน่วยรักษาดินแดน

-แบบรายงานตัว รด.2 5 วันทาการ

แบบรายงานตัว รด.3

และจัดพิมพ์บญ
ั ชีรายชื่อแยกชันปี
้
5. หัวหน้ างานพัฒนานักศึกษาลง
นามรับรองในช่องคารับรองของ
สถานศึกษา

บั ญ ชี ร ายชื่ อ นั ก ศึ ก ษา
2 วันทาการ

วิชาทหาร
แบบรายงานตัว (รด.2)
(รด.3)

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การรับนักศึกษาวิชาทหาร

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน ดาเนินงาน

1
6. นาส่งข้ อมูล

จัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อให้
ศูนย์ฝึก นศท.

- ไฟล์ข้อมูล นศท. แต่

6.1 เจ้ าหน้ าที่จัดส่งไฟล์ข้ อมู ล

ละชันปี
้

นัก ศึก ษาวิ ช าทหารไปยัง ศูนย์ ฝึก

-บัญชีรายชื่อนักศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร

วิชาทหาร

6.2 เจ้ าหน้ าที่นาบัญชีรายชื่อทุก
6

แผนกบริ การและ

ชันปี
้ ชันปี
้ ละ 5 ชุด ส่งไปยังศูนย์

สวัสดิการฯ

ฝึ ก นั ก ศึ ก ษ า วิ ช า ท ห า ร ก่ อ น

จัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อให้
ผู้กากับ นศท.

1 วัน

รายงานตัว (5 วัน)
6.3 เจ้ าหน้ าที่จัดส่งข้ อมูลบัญชี
รายชื่อพร้ อมเอกสารประกอบให้ ผ้ ู
ก ากั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารของ
สถานศึกษา
7. การรายงานตัว

ผู้กากับ นศท.

นานักศึกษารายงานตัว

7 .1 ผู้ ก ากั บ ฯ น านั ก ศึ ก ษา

7.2 นัก ศึก ษารายงานตัว ตรวจ

นักศึกษา
วิชาทหาร

รายงานตัวเข้ารับการศึกษาวิชาทหาร

วิชาทหาร

รายงานตั ว ณ โรงเรี ยนรั ก ษา
ดินแดน

7

บัญชีรายชื่อนักศึกษา
แบบรายงานตัว (รด.2)
2 วัน

(รด.3)

เครื่ องแบบและหลักฐานการสมัคร
เรี ยน
ณ โรงเรี ยนรักษาดินแดน
8. กากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

-ตารางการฝึ ก นศท.

8.1 แจ้ งตารางปฏิ ทิ น การฝึ ก
แผนกบริ การและ
8

สวัสดิการฯ

-หนังสือขอเวลาเรี ยน

(นศท.) ประจาปี

กากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

8.2 จัดทาหนังสือขอเวลาเรี ยน
8.3 แจ้ งข้ อมูลการฝึ กภาคสนาม

ผู้กากับ นศท.

-ตารางการฝึ กภาคสนาม
1 ปี การศึกษา

8.4 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึ ก
ภาคสนาม
8.5 แจ้ งการน าปลดส าหรั บ
นักศึกษาวิชาทหารชันปี
้ ที่ 5

สิ้นสุด
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
งานทุนการศึกษา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
1

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทุน

2

คณะกรรมการ
คัดเลือกทุนฯ

3

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทุน

4

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทุน

5

นักศึกษา

6

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทุน

7

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทุน

ทาหนังสือขอสนับสนุน
ทุนการศึกษา

นาเสนอที่ประชุม

ทาหนังสือขอสนับสนุน
ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

1.1 ร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติสาหรับ
นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา
1.2 ร่างแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา
2. ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไข
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ทุนการศึกษา

3. เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือขอสนับสนุน
ทุนการศึกษา และส่งหนังสือให้หน่วยงาน
องค์กรภายในและภายนอก
4. จัดทาประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
กาหนดการรับสมัครทุนการศึกษา

5 วัน

1 วัน

5 วัน

30 วัน

ขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับ

5. นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษากับ
เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาแผนกบริการฯ

ทุนการศึกษา

ตรวจสอบใบสมัคร

ส่งใบสมัครและหลักฐาน
ให้ คณะ

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของใบ
สมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา
7. เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์หนังสือและรายชื่อ
ผู้สมัครของรับทุนส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะ

15 วัน นับ
จากประกาศ

15 วัน

1 วัน

1 ร่างหลักเกณฑ์
เงื่อนไข คุณสมบัติ
สาหรับนักศึกษาที่
ขอรับทุนการศึกษา
2 ร่างแบบฟอร์มใบ
สมัครทุนการศึกษา
1.หนังสือขอสนับสนุน
ทุน
1. ใบประกาศ
หลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติผู้สมัคร
2. ใบสมัคร
ทุนการศึกษา
1. ใบสมัคร
ทุนการศึกษาพร้อม
เอกสารประกอบ
1. ใบสมัคร
ทุนการศึกษาพร้อม
เอกสารประกอบ
1.บันทึกข้อความนาส่ง
2.. ใบสมัคร
ทุนการศึกษาพร้อม
เอกสารประกอบ

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
งานทุนการศึกษา

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

8

คณะกรรมการ/
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ

9

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทนุ

10

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทนุ

คัดเลือกผู้ได้ รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับ
คัดเลือกให้ รับทุนการศึกษา

8. คณะกรรมการดาเนินการสัมภาษณ์
9. จัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้
ได้รับทุนการศึกษาและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ

1 วัน

1 วัน

10. เสนอเรือ่ งผ่านงานการเงิน

ขออนุมตั ิเบิกเงินทุนการศึกษา

5 วัน
11. เสนอเรือ่ งผ่านงานการเงิน

11

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทนุ

ทาเรื่องขออนุมตั ิยืมเงินจัดพิธีมอบทุนฯ

12

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทนุ

จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

12. ทาหนังสือเชิญผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
ทาหนังสือเชิญผู้บริหารแต่ละส่วนงาน

13

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่ทนุ

สรุปรายงานการจัด

13. พิมพ์บันทึกเสนอผูอ้ านวยสานักงาน และ
จัดเก็บหลักฐานเข้าแฟ้ม

พิธีมอบทุนการศึกษา

5 วัน

1. ใบสมัครทุนการศึกษา
พร้อมเอกสารประกอบ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา
1.บันทึกอนุมัตกิ ารยืม
2.เงินแบบฟอร์มขอยืม
เงิน
3.กาหนดการพิธีมอบทุน
1. หนังสือเชิญ

1 วัน

1 วัน

สิ ้นสุด
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ (กรณีสารองจ่าย)
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
1

นักศึกษา/
โรงพยาบาล

2

นักศึกษา

3

หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่
พยาบาล

4

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าแผนก
บริการฯ/
เจ้าหน้าที่
พยาบาล

5

แผนกบริการฯ/
เจ้าหน้าที่
พยาบาล

6

บริษัท
ประกันภัย

7

แผนกบริการฯ/
เจ้าหน้าที่
พยาบาล

ผู้เอาประกันใช้บริการกรณี
ประสบอุบัติเหตุ

1. ใช้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท
ประกันอุบัตแิ ละสารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

1. บัตรประจาตัวผู้เอา
ประกัน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
ผู้เอาประกัน

กรอกแบบฟอร์มยื่นคาร้องขอเบิกค่า
สินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุท

2. นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์ม
ณ ห้องพยาบาล พร้อมกรอกข้อมูลยืน่ กับ
เจ้าหน้าที่พยาบาล

30 นาที

1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนอุบัติเหตุ
2. สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้เอาประกัน
3. ใบเสร็จค่ารักษา (ตัวจริง)
4. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)

30 นาที

1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนอุบัติเหตุ
2. สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้เอาประกัน
3. ใบเสร็จค่ารักษา (ตัวจริง)
4. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)

ตรวจสอบข้อมูล
และหลักฐาน

จัดทาหนังสือสรุปข้อมูลผู้เอาประกันภัย /
เสนอผู้อานวยการลงนามรับรอง

ส่งเอกสารขอเบิกค่าสินไหมทดแทน
ให้บริษัทประกันพิจารณาการจ่ายเงิน

พิจารณาข้อมูล

บริษัทประกันจัดส่งเช็คค่าสินไหมทดแทน
ให้มหาวิทยาลัย

3. เจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารการขอรับเงินสินไหมทดแทน

4. เจ้าหน้าที่พยาบาลจัดทาบันทึกรายงาน
สรุ ป ยอดผู้ ข อคื น สิ น ไหมทดแทนประกั น
อุบัติเหตุ และนาเสนอผู้อานวยการลงนาม

5. ส่งข้อมูลและเอกสารการขอเบิกเงินค่า
สิ น ไหมทดแทน (ฉบั บ จริ ง ) ให้ บ ริ ษั ท
ประกันภัยเพื่อดาเนินการพิจารณา

6. บริ ษัท ประกันภั ยดาเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาการขอเบิกเงินค่าสินไปไหม
7. บริ ษั ท ประกั น ภั ย ด าเนิ น การออกเช็ ค
ค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกัน โดยระบุ
ชื่อของผู้เอาประกันภัยพร้อมจานวนเงิน
7.1 บริษัทนาส่งเช็คและบัญชีรายชื่อผู้เอา
ประกันให้กับมหาวิทยาลัย

15 วันทาการ
นับจากวันรับ
เอกสาร

15 วันทาการ
นับจากวันรับ
เอกสาร
ครบถ้วน

15 วัน หลังจาก
พิจารณา
เอกสาร

15 วัน

1. หนังสือนาส่ง
2. บัญชีรายชื่อผู้เอาประกัน

1. หนังสือนาส่ง
2. บัญชีรายชื่อผู้เอาประกัน
3. แบบเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนอุบัติเหตุ
4. สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้เอาประกัน
5. ใบเสร็จค่ารักษา (ตัวจริง)
6. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
1.เอกสารการขอคือสินไหม
ทดแทน

1. บันชีรายชื่อการเบิกเงิน
ค่าสินไหมทดแทน
2.เช็คเงินสด (ระบุชื่อผู้เอา
ประกัน)

1
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ (กรณีสารองจ่าย)
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
8
แผนกบริการฯ/
เจ้าหน้าที่
พยาบาล

แจ้งผู้เอาประกันทราบ / จ่ายเช็คค่าสินไหม
ทดแทนให้ผู้เอาประกัน

8. ประกาศแจ้งข้อมูลให้ผเู้ อาประกันทราบ
และดาเนินการจ่ายเช็คค่ารักษาพยาบาล
ให้กับผู้เอาประกัน

1 อาทิตย์

1. บันชีรายชื่อการเบิกเงิน
ค่าสินไหมทดแทน
2.เช็คเงินสด (ระบุชื่อผู้เอา
ประกัน)
3. บัตรประจาตัวประชาชน
ผู้เอาประกัน

สิ้นสุด
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ ม

1

2

3

4

ผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกัน

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

แพทย์/
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

ผู้เอาประกันใช้บริการกรณีประสบอุบัตเิ หตุ
กับโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกัน

ผู้เอาประกันยื่นเรื่องแจ้งประวัตกิ ับเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์
และเงือ่ นไขความคุ้มครอง

โรงพยาบาลทาการรักษาให้ผู้เอาประกันภัย
โดยไม่ต้องสารองจ่าย (ตามวงเงินความคุ้มครอง)

1. ผู้เอาประกันติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญา
แสดงบัตรประจาตัวผู้เอาประกันและบัตร
ประจาตัวประชาชนเพือ่ ทาประวัติผู้ป่วย

1 วัน

1. บัตรประจาตัวผู้เอา
ประกัน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
ผู้เอาประกัน

2. . ผู้เอาประกันติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญา
แสดงบัตรประจาตัวผู้เอาประกันและบัตร
ประจาตัวประชาชนเพือ่ ทาประวัติผู้ป่วย

1 วัน

1. บัตรประจาตัวผู้เอา
ประกัน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
ผู้เอาประกัน

3. เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลซั ก ถามประวั ติ
และดาเนินการตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษา
และส่งต่อให้แพทย์ดาเนินการรักษา

4.แพทย์ ท าการรั ก ษาตามอาการและ
ออกเอกสารรับรองการรักษา

5. เจ้ า หน้ า ที่ ติ ด ต่ อบริ ษัทประกั นเพื่อเบิก
เงินค่ารักษา
5

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลประสานงานกับบริษัทประกันภัย
ทาการการเบิกจ่ายค่ารักษา

สิ ้นสุด
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การยืมวัสดุ /อุปกรณ์ ห้องพยาบาล

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการ
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่ ม

1

นักศึกษา/
บุคลากร

2

หัวหน้าแผนก
บริการฯ /
เจ้าหน้าที่พยาบาล

3

หัวหน้าแผนก
บริการฯ /
เจ้าหน้าที่พยาบาล

4

หัวหน้าแผนก
บริการฯ

5

6

ยื่นแบบฟอร์มขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์
ไม่ว่าง

ตรวจสอบข้ อมูล

3. เสนอเรื่องต่อหัวหน้าแผนกบริการและ
สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารยื ม
อุปกรณ์

เสนอแบบฟอร์มขอใช้ ต่อ
หัวหน้าแผนกบริการฯ
ไม่อนุมัติ

ตรวจสอบข้ อมูล
อนุมัติ

หัวหน้าแผนก
บริการฯ /
เจ้าหน้าที่พยาบาล

จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่งมอบ /ระบุกาหนดการส่งคืน
(กระเป๋ายา /อุปกรณ์ปฐมพยาบาล /เวชภัณฑ์)

นักศึกษา/
บุคลากร

ส่งคืนอุปกรณ์พยาบาล
(กระเป๋ายา /อุปกรณ์ปฐมพยาบาล /เวชภัณฑ์)

หัวหน้าแผนก
บริการฯ /
เจ้าหน้าที่พยาบาล

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และ อุปกรณ์
ในการให้บริการ

15 นาที

1. แบบฟอร์มขอยืม
อุปกรณ์

15 นาที

ว่าง

ตรวจสอบอุปกรณ์
7

1. นักศึกษาหรือบุคลากร กรอกแบบฟอร์ม
ขอยืมใช้อุปกรณ์ยนื่ ต่อเจ้าหน้าที่ประจา
ห้องพยาบาล

4. หัวหน้าแผนกบริการฯ พิจารณาและให้
ความเห็นพร้อมลงนามในแบบฟอร์มขอยืม
อุปกรณ์ห้องพยาบาล หรือ บันทึกข้อความ
5 . 1 เ จ้ า ห น้ า ที่ จั ด เ ต รี ย ม อุ ป ก ร ณ์
สาหรับการปฐมพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์
เบื้องต้น
5.2 เจ้าหน้าที่ลงบันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์
ยาและเวชภัณฑ์
6. ผู้ขอยืมอุปกรณ์ นาส่งกระเป๋ายาคืน
ให้กับเจ้าหน้าที่ประจาห้องพยาบาล

7.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่ขอยืม
7.2 เจ้าหน้าที่ลงยันทึกการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์คงเหลือ ณ วันส่งคืน

15

15

2 วัน

3 วัน นับจาก
เสร็จสิน้ การ
ใช้งาน

1. แบบฟอร์มขอยืม
อุปกรณ์

1. แบบฟอร์มขอยืม
อุปกรณ์
1. แบบฟอร์มบันทึก
ขอยืมฯ
2. สมุดบันทึกการ
เบิกจ่าย
1. แบบฟอร์มบันทึก
ขอยืมอุปกรณ์

1. สมุดบันทึกการ
เบิกจ่าย
30 นาที

สรุปการใช้บริการ

สิ ้นสุด
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การให้บริการห้องพยาบาล
ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกบริการและสวัสดิการ
ควบคุมโดย : งานพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม

1

2

นักศึกษา/
บุคลากร

นักศึกษา / บุคลากร
มีอาการป่วย หรือ มีปัญหาสุขภาพ

หัวหน้าแผนก
บริการฯ /
เจ้าหน้าที่พยาบาล

สอบถามประวัติ
และอาการป่ วย
3.1 เจ้าหน้าที่ให้การดูแลและปฐมพยาบาล
อาการป่วยเบื้องต้น
3.2 บันทึกรายละเอียดการรักษาเบื้องต้น

5

หัวหน้าแผนก
บริการฯ /
เจ้าหน้าที่พยาบาล

1. สมุดบันทึก
ประวัติผู้ขอใช้
บริการห้อง
พยาบาล
1. สมุดบันทึก
ประวัติผู้ขอใช้
บริการห้อง
พยาบาล

1. สมุดบันทึก
ประวัติผู้ขอใช้
บริการห้อง
พยาบาล

กรณีมีอาการ
ป่วยรุนแรง

กรณีมีอาการ
ป่วยเบื้องต้น

4

30 – 45 นาที

เบื ้องต้ น

หัวหน้าแผนก
บริการฯ /
เจ้าหน้าที่พยาบาล

หัวหน้าแผนก
บริการฯ /
เจ้าหน้าที่พยาบาล

10 นาที

2. เจ้าหน้าที่สอบถามประวัติและรายละเอียด 30 นาที
อาการป่วย

ปฐมพยาบาล

3

1. นักศึกษาหรือบุคลากรติดต่อแจ้งความ
ขอรับบริการต่อเจ้าหน้าที่ประจาห้องพยาบาล
และกรอกข้อมูลผูข้ อใช้บริการ

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ/จ่ายยา

นาส่ง
โรงพยาบาล

บันทึกประวัตอิ าการป่วย/
ขอมูลสถิติการให้บริการ

4.1 กรณีเจ็บป่วยเบื้องต้น เจ้าหน้าที่
จัด
ยา-จ่ายยา หรือทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พร้อมให้คาแนะนาวิธีการทายาและการดูแล
บรรเทาอาการเบื้องต้น
4.2 ก ร ณี เ จ็ บ ป่ ว ยรุ น แร ง เจ้ า หน้ า ที่
ประสานงานนาส่งโรงพยาบาล
5. เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดผู้เข้ารับบริการ 15 นาที
ประจาวันในสมุดบันทึก

1. สมุดบันทึก
ประวัติผู้ขอใช้
บริการห้อง
พยาบาล

สิ ้นสุด
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานกิจการพิเศษ
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
Standard Operating Procedures: SOP

ประจำปีกำรศึกษำ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การรับโทรศัพท์สายนอก โอนสายภายใน

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : นางสาวอาทิตยา เกษรจันทร์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่
ดาเนินงาน เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

รับโทรศัพท์จากสายภายนอก

1นาที/
แล้วแต่
กรณี

บันทึกผู้ใช้
โทรศัพท์
ในแต่ละ
วัน

สอบถามข้อมูลรายละเอียด
เบื้องต้น

3 นาที/
ขึ้นอยู่กับ
กรณี

บันทึกผู้ใช้
โทรศัพท์
ในแต่ละ
วัน

โอนสายไปยังหน่วยงานที่สาย
นอกต้องการติดต่อ/กรณีไม่มี
ผู้รับสาย สอบถามข้อมูลและ
โอนสายให้ไหม่ หรือ วางสาย

1นาที/
แล้วแต่
กรณี

บันทึกผู้ใช้
โทรศัพท์
ในแต่ละ
วัน

บันทึกข้อมูลโทรศัพท์สายนอก
โทรเข้าภายในและจัดเก็บข้อมูล
เพื่อจัดทาสรุปการใช้โทรศัพท์
ประจาเดือน เสนอ ผู้บริหาร
ต่อไป

5 นาที

บันทึกผู้ใช้
โทรศัพท์
ในแต่ละ
วัน

รับโทรศัพท์จากภายนอก
ไม่ต้องการ
2

3

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

สอบถาม

ต้องการ
โอนสาย

4

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

ไม่มีผู้รับสาย

มีผู้รับสาย

บันทึกข้ อมูล

สิ ้นสุด

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบริการขอพบนักศึกษา

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : นางสาวอาทิตยา เกษรจันทร์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่
ดาเนินงาน เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

รับแบบฟอร์ม/ตรวจสอบรายชื่อ
นามสกุล/รหัสนักศึกษา

20 นาที

แบบฟอร์
มบริการ
ขอพบ
นักศึกษา

ดาเนินการตรวจเช็ค ประวัต-ิ
รหัส-ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/
ตารางเรียน-ห้องเรียน-เบอร์
โทรศัพท์

30 นาที/
ขึ้นอยู่กับ
กรณี

แบบฟอร์
มบริการ
ขอพบ
นักศึกษา

กรณีเป็นผู้ปกครองดาเนินการ
ติดต่อนักศึกษา เพื่อให้มาพบ
ผู้ปกครอง/กรณีไม่ใช่ผู้ปกครอง
ไม่ให้ข้อมูล แต่จะไปติดต่อที่
คณะฯ

30 นาที/
ขึ้นอยู่กับ
นักศึกษา

แบบฟอร์
มบริการ
ขอพบ
นักศึกษา

ดาเนินการติดต่อนักศึกษา
เพื่อให้มาพบผู้ปกครอง

25 นาที/
ขึ้นอยู่กับ
นักศึกษา

แบบฟอร์
มบริการ
ขอพบ
นักศึกษา

รับแบบฟรอ์มผู้ขอใช้บริการ

2

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

ตรวจเช็ค
มีข้อมูล

3

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

พิจารณา

อนุญาต
4

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

ดาเนินการ

สิ ้นสุด

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

168

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบริการแจ้งของหาย

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : นางสาวอาทิตยา เกษรจันทร์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่
ดาเนินงาน เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์
รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ

2

3

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

ดาเนินการ

ดาเนินการ

รับแบบฟอร์ม/แจ้งของหาย/
ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดของ
ที่แจ้งหาย/ชื่อ-นามสกุล-เบอร์
โทรศัพท์

20 นาที

แบบฟอร์
มบริการ
แจ้งของ
หาย

ดาเนินการประสานงานกับ
หัวหน้าแม่บ้าน/รปภ/หน่วยงาน
ต่าง ๆ /สานักงาน/อาคาร
สถานที่

20 นาที

แบบฟอร์
มบริการ
แจ้งของ
หาย

กรณีไม่พบของหาย/บันทึก
ข้อมูล/เพื่อรอการติดต่อจากผู้
แจ้งและแจ้งให้ทราบ

30 นาที

แบบฟอร์
มบริการ
แจ้งของ
หาย

สิ ้นสุด

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบริการนาส่งคืนของที่เก็บได้

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : นางสาวอาทิตยา เกษรจันทร์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่
ดาเนินงาน เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

รับแบบฟอร์ม/พร้อมรับคืนของ
หายที่มีผเู้ ก็บได้นาส่งคืน

20 นาที

ดาเนินการตรวจของที่มีผู้นา
ส่งคืนมามอบหและให้กรอก
ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล/เบอร์
โทรศัพท์/ขอบคุณผู้นาของที่
เก็บได้มาคืน
ตรวจเช็คข้อมูล รายชื่อ/เบอร์ด?
รศพัท์/กรณ๊ที่เป็นของ
นักศึกษา/ให้ตรวจเช็คประวัติ
เบอร์โทรศัพท์

20 นาที

โทรศัพท์แจ้งนักศึกษา/หรือ
เจ้าของ/ให้มารับของคืนได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์

10 นาที

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ
2

3

4

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

ดาเนินการ

ดาเนินการ

ดาเนินการ

30 นาที

แบบฟอร์
มบริการ
นาส่งคืน
ของที่เก็บ
ได้
แบบฟอร์
มบริการ
นาส่งคืน
ของที่เก็บ
ได้
แบบฟอร์
มบริการ
นาส่งคืน
ของที่เก็บ
ได้
แบบฟอร์
มบริการ
นาส่งคืน
ของที่เก็บ
ได้

สิ ้นสุด

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบริการประกาศเสียงตามสาย

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : นางสาวอาทิตยา เกษรจันทร์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่
ดาเนินงาน เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์
รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ

2

3

4

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์

ดาเนินการ

ดาเนินการ

ดาเนินการ

รับแบบฟอร์มขอให้บริการ และ
หลังความประสงค์การขอใช้
บริการ

5 นาที

PR.01

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่จะประกาศเสียงตาม
สาย กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ดาเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการให้
ทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข หาก
ข้อมูลถูกต้องจึงดาเนินการ
ประกาศเสียงตามสาย
เรียบเรียงความถูกต้องในการ
ประกาศ และดาเนินการ
ให้บริการประกาศเสียงตามสาย

5 นาที

PR.01

5 นาที

PR.01

แจ้งผู้ขอใช้บริการให้ทราบว่าได้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
เรียบร้อย/จัดเก็บแบบฟอร์มขอ
ใช้บริการ

5 นาที

PR.01

สิ ้นสุด

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบริการขอถ่ายภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประชาสัมพันธ์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่
ดาเนินงาน เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

นักประชาสัมพันธ์

รับแบบฟอร์ม PR.05
ขอรับบริการถ่ายภาพ
2

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ

นักประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบ

ถูกต้อง

3

นักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์ดาเนินการ

รั บ แบบฟอร์ ม PR.05 ขอรั บ
บริการถ่ายภาพ หรือใบบันทึก
ข้ อ ความขอความอนุ เ คราะห์
ขอรับบริการถ่ายภาพ

1 นาที

PR.05

ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอใช้ 5-10 นาที
บริการถ่ายภาพ/หนังสือบันทึก
ข้อความ โดยแจ้งล่วงหน้า 3 วัน
ท า ก า ร ก ร ณี บั น ทึ ก ภ า พ
ภายนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด
ใ ห้ แ น บ ค า สั่ ง ห รื อ บั น ทึ ก
ข้ อ ความพร้ อ มใบอนุ มั ติ ตั ว
บุ ค ค ล ห า กไ ม่ ม า ส า ม า ร ถ
ให้บริการได้นักประชาสัมพัน ธ์
ติดต่อกลับผู้ขอรับบริการ
หมายเหตุ การรั บ งานทาง
โทรศัพท์ใช้กรณีจาเป็นเร่งด่วน
เท่านั้น
ด าเนิ น การถ่ า ยภาพ ตามวั น
ตาม
เวลาและสถานที่ที่จัดงาน
ระยะเวลา
การจัด
กิจกรรม

สิ ้นสุด

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบริการขอไฟล์ภาพ

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประชาสัมพันธ์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่
ดาเนินงาน เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

นักประชาสัมพันธ์

รับแบบฟอร์มขอไฟล์ภาพ

2

นักประชาสัมพันธ์

3

นักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์ดาเนินการ

ส่งไฟล์ภาพ

รั บ แบบฟอร์ ม PR.03 ขอไฟล์
ภาพ หรือใบบันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์ขอไฟล์

1 นาที

PR.03

ด าเนิ น การจั ด หา ส าเนาไฟล์ 5-30 นาที
ภาพโดยผู้ขอรับบริการต้องน า
ซี ดี / ดี วี ดี / แฟลชไดร์ ท เพื่ อ ส่ ง
ให้กับผู้ขอใช้บริการ
***โดยแจ้ ง ล่ ว งหน้ า 1 วั น ท า
การ
ส่งมอบงานให้หน่วยงานที่ขอใช้
บริการ

สิ ้นสุด

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การบริการขอทาป้ายประชาสัมพันธ์

ลาดับที่

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ผู้รับผิดชอบ

เขียนโดย : แผนกประชาสัมพันธ์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่
ดาเนินงาน เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

รั บ แบบฟอร์ ม PR.02 ขอใช้
บริการป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
ใบบั น ทึ ก ข้ อ ความขอความ
อนุเคราะห์ขอประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์

รับแบบฟอร์มทาป้าย
ประชาสัมพันธ์
2

นักประชาสัมพันธ์

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

ถูกต้อง
3

นักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์ดาเนินการ
4

นักประชาสัมพันธ์

ส่งมอบงาน

เผยแพร่/ไม่เผยแพร่

1 นาที

PR.02

ตรวจสอบแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล 5-15 นาที
รายละเอี ย ดของงาน รู ป แบบ
ขนาดไซต์ งานออกแบบ เช่น ไว
นิล,โปสเตอร์,สติ๊กเกอร์ ฯ กรณี
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
หรื อ ม่ ส ามารถจั ด ท าให้ ไ ด้ นั ก
ประชาสัมพันธ์แจ้งกลับผู้ขอใช้
บริ ก าร เพื่ อ ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
จากหน่ ว ยงานที่ ข อใช้ บ ริ ก าร
โดยเรียงลาดับงานจากการขอใช้
บริการก่อนหลัง
ดาเนินการออกแบบ/ปริ้ น งาน
เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่ขอใช้
3 วัน
บริการ
หากผู้ใช้บริการต้องการเผยแพร่
นักประชาสัมพันธ์จะเผยแพร่ให้
ทางแฟนเพจมหาวิทยาลัย

สิ ้นสุด
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การดาเนินงานป้ายไฟวิ่ง

ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : แผนกประชาสัมพันธ์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา เอกสารที่
ดาเนินงาน เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

นักประชาสัมพันธ์

รับแบบฟอร์มขอ
ประชาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่ง
2

ไม่ถูกต้องแจ้งกลับ

นักประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบ

ถูกต้อง
3

นักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์ดาเนินการ

รับแบบฟอร์ม PR.04 ใบขอประ
ขาสั ม พั น ธ์ ป้ า ยไฟวิ่ ง หรื อ ใบ
บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ข อ ค ว า ม
อนุ เ คราะห์ ข อประชาสั ม พั น ธ์
ป้ายไฟวิ่ง
ตรวจสอบแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ข้ อค วา ม
ประชาสั ม พั น ธ์ กรณี ข้ อ มู ล ไม่
ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น แจ้ ง
ก ลั บ + ป ร ะ ส า นข อข้ อ มู ล
เพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานที่ ข อใช้
บริการ
ด า เ นิ น ก า ร ขึ้ น ข้ อ ค ว า ม
ประชาสั ม พั น ธ์ ป้ า ยไฟวิ่ ง ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

1 นาที

PR.04

5 นาที

10 นาที

สิ ้นสุด
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มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
การดาเนินงานโครงการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

เขียนโดย : นางสาวอาทิตยา เกษรจันทร์
ควบคุมโดย : งานกิจการพิเศษ

ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ม
1

อธิการบดี
แต่งตั้งกรรมการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

2

3

หัวหน้างาน
กิจการพิเศษ

อธิการบดี

พิจารณาจัดสรรโครงการ
และกิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ขออนุมัติ
โครงการ

4

หัวหน้างาน
กิจการพิเศษ
ทาบันทึกข้อความแจ้ง ผอ.สานักงาน
ดาเนินโครงการตามแผน

5

หัวหน้างาน
กิจการพิเศษ

6

ผอ.สานักงาน

กากับติดตามตัวชีว้ ัด/ การดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลและรายงานต่อมหาวิทยาลัย
ฯ

7
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการ/
กิจกรรมทีแ่ ล้วเสร็จ

-รวมรวบรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
-จัดทาคาสั่งแต่งตั้งให้อธิการลงนาม
-คณะกรรมการฝ่ายอานวยการและที่
ปรึกษาด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
-คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงานด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
-แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
2.1 กาหนดปฏิทินการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
2.2 กาหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามไตรมาสของ
ปีงบประมาณ
-เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนผ่านงานนโยบาย/กองคลัง

3 วัน/ขึ ้นอยูก่ บั
อธิการบดี

1 วัน

คาสั่งแต่งตั้ง

เอกสาร
งบประมาณ

3 วัน/ขึ้นอยู่
กับอธิการบดี

บันทึกข้อความ/
ขออนุมัติ

-ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4.1 ประสาน/จองและจัดสถานที่จัด
โครงการ/กิจกรรม
4.2 ติดต่อวิทยากร /ประสานผู้เข้าร่วม
อบรมและกลุ่มเป้าหมาย
4.3 ติดต่อที่พัก/ประสานยานพาหนะ
และการเดินทาง
4.4 เตรียมเอกสารประกอบการ
บรรยาย
4.5 จัดซื้อ จัดจ้าง
-ประชุมเพื่อปรึกษา หารือ/รูปแบบการ
ดาเนินโครงการ

1 วัน

บันทึกข้อความ/
ขออนุมัติ

1 วัน

เอกสารการ
ประชุม

-ติดตามการดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข

1 วัน

เอกสารการ
สรุปผล

-ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

ก่อน/หลัง ตาม การ
ระยะเวลาของ ประชาสัมพันธ์/
การจัดงาน เว็ป/เฟสบุ๊ค/
ป้ายไฟ/เสียง
ตามสาย

เริ่ม
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รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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คำนำ
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถเป็นหน่วยงำนให้บริกำรได้จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ประกอบไปด้วย 8 หน่วยงำน คือ 1) งำนบริหำรงำนทั่วไป 2) งำนบริหำรงำนบุคคล 3) งำนคลัง 4) งำนนโยบำย
และแผน 5) งำนกิจกำรพิเศษ 6) งำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 7) งำนพัฒนำนักศึกษำ 8) งำนส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน เพื่อใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอก และนำผลที่
ได้จำกกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนตำมภำระงำนของแต่ละหน่วยงำน ให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนเพิ่มขึ้น

สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรภ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

1. แบบประเมินความพึงพอใจ งานบริหารงานทั่วไป
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1.2 แผนกอาคารสถานที่.............................................................................................................................2
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งานบริหารงานทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560
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1

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานบริหารงานทั่วไป แผนกสารบรรณ
วัตถุประสงค์: แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีต่องานบริหารงานทั่วไป
แผนกสารบรรณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงาน
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คาชี้แจง

โปรดทาเครื่องหมาย √ หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ
O หญิง
O ชาย
2. การศึกษา
O ต่ากว่าปริญญาตรี O ปริญญาตรี O ปริญญาโท O สูงกว่าปริญญาโทขึ้นไป
3. ประเภทผูร้ ับบริการ O ผู้บริหาร O อาจารย์
O เจ้าหน้าที่ O นักศึกษา O บุคคลภายนอก
ตอนที่ 2

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คาชี้แจง

โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ระดับความพึงพอใจ
ปัจจัย

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด1

ด้านการให้บริการ
1. ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
2. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง
4. ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
5. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
6. ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
7. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการแผนกอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คาชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการแผนกอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงการทางานให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
 ชาย
2. ตาแหน่ง  ข้าราชการ

 ลูกจ้างชั่วคราว

 หญิง
 พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ
 นักศึกษา

 ลูกจ้างประจา

3. คณะ/หน่วยงาน ..................................................................
ตอนที่ 2 แบบประเมินนี้ใช้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนกอาคารสถานที่
รายการประเมิน

ความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.1 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พร้อมและทันสมัยให้บริการ
1.2 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ มีคุณภาพและใช้งานได้ดี
1.3 ระบบประปาและอุปกรณ์ มีคุณภาพและใช้งานได้ดี
1.4 ความสะอาดบริเวณโดยรอบของอาคารและสถานที่ภายในวิทยาเขต
1.5 การจัดเก็บและจัดการขยะภายใน สะอาด เรียบร้อย และรักษาสิ่งแวดล้อมดี
1.6 ความสะอาดของหน้าห้องน้าภายในวิทยาเขต สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น
1.7 การจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยเขต สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีบรรยากาศ
เหมาะกับการเรียนรู้และการทางาน
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก และมีความคล่องตัว
2.2 ความสะดวกในการประสานงาน
2.3 ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 ความสุภาพ กิรยิ ามารยาทของเจ้าหน้าที่
3.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการบริการของเจ้าหน้าที่
3.3 ความมีน้าใจ และความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่
4. ด้านภาพรวมของการให้บริการของส่วนอาคารและสถานที่
4.1 โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับใด
ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกยานพาหนะ
คาชี้แจง : แผนกยานพาหนะได้จัดทาแบบสอบถามนี้ เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ที่ติดต่อ
ราชการ จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพื่อคาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์และ
เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการทางานของแผนกยานพาหนะ ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดทาเครื่องหมาย
เกณฑ์การประเมิน
5 = ดีมาก

ลงใน
4 = ดี

หน้าข้อความที่ท่านเลือก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย

1 = ควรปรับปรุง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

 1. ชาย

 2. หญิง

2. สถานภาพ

 1. อาจารย์

 2. เจ้าหน้าที่

 3. บุคคลข้างนอก
3. ความถี่ในการติดต่อ  1. เดือนละ 1 ครั้ง  2. เดือนละ 2 ครั้ง
 3. สัปดาห์ละครั้ง

 4. เกือบทุกวัน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกยานพาหนะ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
1. ด้านพาหนะ

มากที่สุด

มาก

พอใจ

ไม่ค่อยพอใจ

ไม่พอใจ

1.1 สภาพยานพาหนะ
1.2 ความสะดอาดภายในยานพาหนะ
1.3 ระบบปรับอากาศภายในยานพาหนะ
2. ด้านหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 การนัดหมาย ตรงต่อเวลา
2.2 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2.3 มารยาทในการขับขี่ และความปลอดภัย
2.4 การใช้วาจา มารยาทของพนักงานขับรถ
2.5 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
2.6 การให้บริการในภาพรวม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของแผนกยานพาหนะอย่างไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการแผนกรักษาความปลอดภัย
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการแผนกรักษาความปลอดภัยโดย
แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย 3 ตอน ขอความกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ หน้าคาตอบที่ตรงกับสถานภาพความเป็นจริง
1. สถานภาพ

□ นักศึกษา

□ อาจารย์/เจ้าหน้าที่

2. เพศ

□ ชาย

□ หญิง

3. สังกัด

□ คณะบริหารธุรกิจ

□ คณะศิลปศาสตร์

□ สานักงานวิทยาเขตฯ

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการแผนกรักษาความปลอดภัย
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในคาตอบที่ท่านต้องการเลือก

ความพึงพอใจในการให้บริการแผนกรักษาคาวมปลอดภัย

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

1.เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2.เจ้าหน้าที่มีวาจาสุภาพ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
3.เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
4.เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น ในการช่วยเหลือด้วยความต็มใจ
5.เจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก ในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย
6.เจ้าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7.ความพึงพอใจในภาพรวมที่ทีต่อการบริการแผนกรักษาความปลอดภัย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1............................................................................................................................ ..................................
2............................................................................................................................ .................................
3.............................................................................................................................................................
4............................................................................................................................ .................................
5.............................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานบริหารงานทั่วไป แผนกประชุมและพิธีการ
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีต่อ แผนกประชุมและพิธี
การ งานบริหารงานทั่วไป สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และนาผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ

 หญิง

 ชาย

2. ตาแหน่ง

 ข้าราชการ

 พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ

 ลูกจ้างชั่วคราว

 นักศึกษา

3. หน่วยงาน

 ลูกจ้างประจา

 บุคคลภายนอก

 สานักงานวิทยาเขต  คณะบริหารธุรกิจฯ  คณะศิลปศาสตร์

 อื่นๆ

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด1

1. ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
2. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง
4. ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
5. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
6. ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
7. มีอุปกรณ์ที่เพียงพอและพร้อมให้บริการ
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................

สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS
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แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานบริหารงานบุคคล สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต้องานบริหารงานบุคคลและงาน
งานบริหารงานบุคคลจะนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทาเครื่องหมาย  หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  50 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพ  ข้าราชการ  พนง.สถาบันฯ  พนง.ราชการ  ลูกจ้างประจา  ลูกจ้างชั่วคราว
4. ปฏิบัติหน้าที่  ผู้บริหาร
 สายวิชาการ  สายสนับสนุน
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตฯ  น้อยกว่า 1 ปี  1-3 ปี  4 – 6 ปี  7 – 9 ปี  10 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทาเครื่องหมาย  หน้าคาตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ
5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนในการให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
3. ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการ
4. การประสาน ติดตามข้อมูลจากหน่วยงาน
5. เนื้อหาที่นาเสนอใน Web Site มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ครบถ้วนตามความ
ต้องการ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. ความสุภาพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์
2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
3. การอานวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
4. การให้คาแนะนาและตอบข้อซักถาม
5. ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ด้านเครื่องมือ/สิ่งอานวยความสะดวก
1. แบบฟอร์มคาขอใช้บริการมีความถูกต้องเหมาะสม และง่ายต่อการกรอกข้อมูล
2. ความสะดวกในการรับบริการสาหรับผู้มาติดต่อ
3. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
4. ประโยชน์จากบริการที่ได้รับต่อการพัฒนาหน่วยงาน
5. โดยภาพรวมทั้งหมด ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานคลัง
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการแผนกการเงิน
คาชี้แจง แผนกการเงิน ได้จัดทาแบบสอบถามนี้ เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ที่ติดต่อราชการกับ แผนกการเงินดังนั้น
จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพือ่ คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์และเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง
การทางานของแผนกการเงิน ต่อไป
แบบสอบถามมี 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกการเงิน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดทาเครื่องหมาย



ลงใน

หน้าข้อความที่ท่านเลือก

1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

2. อาชีพ

1) ข้าราชการ

2) ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว

3) พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน

4) นักศึกษา

5) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………….
3. ท่านติดต่อกับแผนกการเงินในลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ขอข้อมูล

2) ประสานงาน

3) รับบริการ

4) ปรึกษางาน

5) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………….
4. ท่านติดต่อกับแผนกการเงินได้ทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) มาติดต่อเอง

2) ทางโทรศัพท์

3) ทางจดหมาย

4) ทางหนังสือราชการ

5) ทาง e-mail

6) อื่นๆ (ระบุ)…………………………..

5. ความถี่ในการติดต่อกับแผนกการเงิน
1) 1 ครั้ง/เดือน

2) 2-3 ครั้ง/เดือน

3) เกือบทุกวัน

4) อื่นๆ (ระบุ)…………………………..

6. ท่านได้รบ
ั ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของแผนกการเงิน จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) หนังสือราชการ

2) Website

3) เจ้าหน้าที่ของกองคลัง

4) อื่นๆ (ระบุ)…………………………..
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกการเงิน
ความพึงพอใจในการให้บริการ

1.

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี
1.2 มีความสุภาพและเต็มใจให้บริการ
1.3 มีการให้บริการที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัต)ิ
1.4 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอน ระเบียบ วิธีการในการขอรับบริการ
2.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2.3 คุณภาพ/ความถูกต้อง/ความชัดเจนของข้อมูล/
คาแนะนา/การให้บริการ
2.4 การดาเนินการทันกาหนดเวลา

3.

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 การให้ความสะดวกในการให้บริการ
3.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการแผนกการเงินอย่างไร (โปรดระบุ)
.........………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แผนกบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (สานักงานวิทยาเขต)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความต่อไปนี้)
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
อาชีพ
สังกัด

 ชาย
 20-30 ปี
 มัธยมหรือต่ากว่าปริญญาตรี
 ข้าราชการ
 สานักงานวิทยาเขต







หญิง
31-40 ปี
ปริญญาตรี
พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจฯ

 41-50 ปี
 51 ปีขึ้นไป
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 ลูกจ้างประจา
 ลูกจ้างชั่วคราว
 คณะศิลปศาสตร์

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)

ระดับความคิดเห็น

รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

บุคลากรที่ให้บริการ
1. มีกิริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะเหมาะสมกับงาน
บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. ได้รับความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าทีท่ ี่ให้บริการเป็นอย่างดี
3. ได้รับการบริการอย่างเสมอภาพเมือ่ เทียบกับผู้อื่นที่มารับบริการ
4. ได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการให้บริการ
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
6. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ
7. การให้บริการรวดเร็ว ฉับไว เต็มใจให้บริการ
รวมคะแนน
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
**************************************
ขอบคุณ
แผนกบัญชี (สานักงานวิทยาเขต)
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกพัสดุ (สาหรับบุคคลภายนอก)
คาชี้แจง : แผนกพัสดุได้จัดทาแบบสอบถามนี้ เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ที่ติดต่อราชการ
จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพื่อคาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์
และเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการทางานของงานพัสดุ ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน
หน้าข้อความที่ท่านเลือก
เกณฑ์การประเมิน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควร
ปรับปรุง
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อาชีพ
1) เจ้าของบริษัท
2) ตัวแทนขาย
3) คนส่งเอกสาร
4) อื่นๆ
3. ท่านติดต่อกับงานพัสดุในลักษณะใด
1) ขอข้อมูล
2) ประสานงาน
3) รับบริการ
4) ปรึกษางาน
5) อื่นๆ (ระบุ)…........................................
4. ท่านทราบประกาศซื้อ / จ้าง ครุภัณฑ์จากทางใด
1) เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ 2) ทางโทรศัพท์
3) ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 4) เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการด้านพัสดุ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพและเต็มใจให้บริการ
1.2 มีการให้บริการที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ)
1.3 มีความซื่อสัตย์ (ไม่เรียกร้องค่าตอบแทน)
1.4 เจ้าหน้าที่การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
2.2 การให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหา
2.3 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 การให้ความสะดวกในการให้บริการ
3.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่

มากที่สุด

มาก

พอใจ

น้อย

น้อยที่สุด

ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการด้านพัสดุอย่างไร
.......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………………………….………………………………………………………...………………………………………………………
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกพัสดุ (สาหรับบุคลากรภายใน)
คาชี้แจง : แผนกพัสดุได้จัดทาแบบสอบถามนี้ เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ที่ติดต่อราชการ
จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพื่อคาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์
และเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการทางานของงานพัสดุ ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน
หน้าข้อความที่ท่านเลือก
เกณฑ์การประเมิน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควร
ปรับปรุง
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อาชีพ
1) ข้าราชการ
2) ลูกจ้างประจา
3) ลูกจ้างชั่วคราว
3. ท่านติดต่อกับงานพัสดุในลักษณะใด
1) ขอข้อมูล
2) ประสานงาน
3) รับบริการ
4) ปรึกษางาน
5) อื่นๆ (ระบุ)…........................................
4. วัสดุที่จัดซื้อ / จัดจ้าง ตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่
1) ตรง
2) ไม่ตรง เพราะ………………………………………….
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการด้านพัสดุ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด มาก
พอใจ
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพและเต็มใจให้บริการ
1.2 มีการให้บริการที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ)
1.3 มีความซื่อสัตย์ (ไม่เรียกร้องค่าตอบแทน)
1.4 เจ้าหน้าที่การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
2.2 การให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหา
2.3 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
2.4 คุณภาพของพัสดุที่ได้รับ
2.5 ระยะเวลาที่ได้รับพัสดุ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 การให้ความสะดวกในการให้บริการ
3.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่
ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการด้านพัสดุอย่างไร
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………......………………………………………………………………………………

สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ สาหรับงานแผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
(ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นประโยชน์ต่อการนามาปรับปรุง และไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าตัวเลือกที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

 อาจารย์

 เจ้าหน้าที่

 นักศึกษา

 บุคคลภายนอก

2. สถานภาพ

3. ระดับการศึกษา (สาหรับนักศึกษวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเท่านั้น)
 ต่ากว่าปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาโท

4. ตั้งแต่เข้ามาศึกษาในวิทยาเขตฯ ปัจจุบันท่านเคยมาใช้บริการแผนกทะเบียนแล้วกี่ครั้ง
 เคยใช้บริการ 1 ครั้ง
 เคยใช้บริการ 2 – 6 ครั้ง
 เคยใช้บริการมากกว่า 6 ครั้ง ขึ้นไป
5. ประเภทของการบริการที่ได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขอใบรับรอง
 ขอใบแสดงผลการเรียน
 ลงทะเบียนเรียน - เพิ่ม - ถอน
 ขอประวัติ ย้าย ลาออก ลาพักการเรียน รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 ขอคาปรึกษา - สอบถามข้อมูลอื่นๆ
 ขอรับเอกสารต่างๆ
 อื่นๆ ระบุ ...........................................................................................
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่องานแผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องของแต่ละข้อความที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านและ
สภาพความเป็นจริง
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1. ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ความทันสมัยในการนาเทคโนโลยีมาให้บริการ
3. การติดต่องานได้รับความสะดวก
4. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในเรื่อง
ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทราบ
5. ระยะเวลาการให้บริการเป็นไปตามความคาดหวัง ของ
ท่าน (8.30-18.00)
6. มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อ
การใช้บริการ
7. ความรวดเร็วและความสะดวกในการเข้าถึงระบบงาน
ทะเบียน
8. มีที่นั่งพักสาหรับผู้มาติดต่อ
9. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการ มีความเหมาะสม
ความพึงพอใจต่อหน้าที
10. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็วโดยมีอัธยาศัยไมตรี
11. การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม
12. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13. จานวนเจ้าหน้าที่ให้บริการมีเพียงพอ
14. การตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
14. การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริการ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือ ปัญหาที่พบ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
หากมีข้อสงสัย หรือไม่ได้รับการบริการ โปรดติดต่อ แผนกทะเบียนและสถิตินกั ศึกษา โทร. 02-6922360-4 ต่อ 828 – 830
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แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แผนกส่งเสริมและบริการทางวิชาการ
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อแผนกส่งเสริมและบริการ
ทางวิชาการ และนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทาเครื่องหมาย  หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ

ต่ากว่า 20 ปี

20 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด

มัธยมหรือต่ากว่า

ปริญญาตรี

4. ประเภทผู้รับบริการ

อาจารย์

เจ้าหน้าที่

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
2. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง
4. ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
5. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
6. ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
7. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แผนกส่งเสริมการวิจัยและตารา (เอกสารการพิมพ์)
วั ต ถุ ป ระสงค์ : แบบสอบถามนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ แผนกส่ งเสิ ร มการวิ จั ย และต ารา
และนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทาเครื่องหมาย  หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ

20 – 30

31 – 40

41 – 50

51 ปีขึ้นไป
ปริญญาโท

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

4. ประเภทผู้รับบริการ

อาจารย์

เจ้าหน้าที่

ปริญญาเอก

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง
1.4 ความถูกต้องของเอกสารที่ให้บริการ
1.5 ความครบถ้วนของเอกสารที่ให้บริการ
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมและเป็นกันเอง
2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจบริการ
2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
2.6 ให้คาอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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แบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน

ที่ตรงกับสถานภาพและระดับความพึงพอใจ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 กลุ่มเป้าหมาย
1.4 การศึกษา

ชาย
ำกว
ต่ ่า 20 ปี
อาจารย์
ำกว
ต่ ่าปริญญาตรี
ปริญญาโท

หญิง
21- 30 ปี
เจ้าหน้าที่
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

31 ปีขึ้นไป
นักศึกษา

ตอนที่ 2 ระดับความพงพอใจ
คาอธิบาย ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด แบ่งเป็น 5 ระดับ
5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้อย

ประเดน็
1. ด้านการให้บริการของห้องสมุด
1.1 เวลาเปิด – ปิดบริการ
1.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการยืม – คืน
1.3 คาแนะนาที่ได้รับจากการใช้บริการห้องสมุด
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
2.1 ทรัพยากรสารสนเทศมจี านวนเพียงพอต่อความต้องการ
2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการ
2.3 ความเพยงพอของฐานข้อมูลที่จัดให้บริการ
3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
3.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย
3.2 การให้บริการมีความถกต้อง รวดเร็ว
3.3 การจัดเรียงทรัพยากรบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
3.4 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัยมีความสะดวก
3.5 ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3.6 การช่วยเหลือในการให้บริการข้อมูล

1 = น้อยที่สุด
ระดับความพงพอใจ
5 4 3 2 1
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ระดับความพงพอใจ
5 4 3 2 1

ประเดน็
4. ด้านบุคลากรห้องสมุด
4.1 บุคลากรมีการแต่งกายและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
4.2 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจ ช่วยเหลือ
และมีอัธยาศัยดี
4.3 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ
5. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงิ่ อานวยความสะดวก
5.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
5.2 มีแสงสวางเพียงพอ
5.3 มที ี่นั่งอ่านหนังสือเพียงพอต่อการให้บริการ
5.4 มีจานวนคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเพียงพอ
5.5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพียงพอ
6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย
6.1 ความปลอดภัยภายในห้องสมุด
6.2 มีช่องทางหนีไฟ
7. ด้านข้อมลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
7.1 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น แผนพับ และป้ายประชาสัมพันธ์มีความ
ชัดเจนเพียงพอ
7.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสมำเสมอ
่
เช่น การบริการข้อมูลสารสนเทศใหม่
7.3 การสื่อสารกับผู้ใช้บริการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการมีความ
สมำเสมอ
่
ข้อเสนอแนะ

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

ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล
แผนกห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(แผนกระบบสารสนเทศ)
คาชี้แจง งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
หน้าข้อความ
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. สถานะภาพ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจา
อาจารย์พิเศษ
บุคลากร
นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน/แผนก/สาขา ...........................................................
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

จากภาครัฐ
จากภาคเอกชน
อาชีพ ...........................................

ประชาชนทั่วไป
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ใช้บริการต่องานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยด้านการให้บริการของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
สถานที่
1
2
เจ้าหน้าที่
3
4
5

สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ และเพียงพอต่อการให้บริการ
ที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกในการติดต่อประสานงาน

บริการด้วยรอยยิม้ และไมตรีจติ
ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่แสดงความกระตือรือร้น , ฉับไว เอาใจใส่ และมีความสามารถใน
การให้บริการ
6
บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
7
ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามตรงตามความต้องการ
8
มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ
9
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
(แผนกระบบสารสนเทศ – บริการ website)
10
มีความถูกต้องในข้อมูล/เนื้อหาครบถ้วน
11
สะดวก/รวดเร็ว ในการใช้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน website
12
ปรับปรุงข้อมูลอยูเ่ สมอ/เป็นปัจจุบัน
13
ความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการในภาพรวม
(แผนกระบบสารสนเทศ – ซ่อมบารุง)
14
มีบริการให้คาปรึกษาคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายอาการ
15
มีบริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายอาการ
16
ดาเนินการซ่อมได้ตรงกับวัน / เวลาที่นัดหมาย
17
มีความสะดวกในการแจ้งซ่อมและรับคืน
18
ความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการในภาพรวม
(แผนกระบบสารสนเทศ – ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง)
19
มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
20
มีช่วงระยะเวลาที่ให้บริการเหมาะสม (08.30-18.00 , จัน-ศุกร์)
21
คอมพิวเตอร์มเี พียงพอต่อการให้บริการ
22
มีระบบปฏิบัติการตรงตามความต้องการ
23
มีอุปกรณ์ทีเกีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ให้ยืมตามความต้องการ
24
คอมพิวเตอร์มคี วามรวดเร็วในการสืบค้น
25
สามารถสืบค้นได้โดยไม่เรียกใช้บริการเจ้าหน้าที่
26
มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่คอยเดินบริการแต่ละเครื่อง
27
ความพึงพอใจต่อการที่ได้รับการบริการในภาพรวม
(แผนกระบบสารสนเทศ – ให้บริการ Account WIFI-CPC)
28
มีความรวดเร็วในการขอแก้ไขข้อมูล Account
29
มีความถูกต้องของข้อมูล Account
30
ความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

20

ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้บริการ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .....................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการนามาปรับปรุงและนาไปพัฒนาการให้บริการที่ดีต่อไป)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(แผนกเครือข่าย)
คาชี้แจง งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาข้อมูลที่ ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
หน้าข้อความ
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. สถานะภาพ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจา
อาจารย์พิเศษ
บุคลากร
นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน/แผนก/สาขา ...........................................................
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

จากภาครัฐ
จากภาคเอกชน
อาชีพ ...........................................

ประชาชนทั่วไป
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ใช้บริการต่องานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยด้านการให้บริการของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

สถานที่
1
สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ และเพียงพอต่อการให้บริการ
2
ที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน
เจ้าหน้าที่
3
บริการด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต
4
ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
5
เจ้าหน้าที่แสดงความกระตือรือร้น , ฉับไว เอาใจใส่ และมี
ความสามารถในการให้บริการ
6
บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
7
ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามตรงตามความต้องการ
8
มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ
9
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
(แผนกเครือข่าย – wifi)
10 การเข้าระบบการใช้สัญญาณ wifi ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
11 บริการเครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
12 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอยู่เสมอ
13 มีสะดวกในการติดต่อสอบถาม / ให้คาปรึกษาการให้บริการ
14 การประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหาหรือเมื่อมีการ
ปรับปรุงระบบ
15 ความเร็วของสัญญาณ wifi
16 ความเสถียรของสัญญาณ wifi
17 ความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการในภาพรวม
(งานด้านให้บริการระบบเครือข่ายในวิทยาเขต)
18 สาย lan สามารถเสียบได้ทั่วบริเวณห้องทางานตามต้องการ
19 มีการนาปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ
20 อุปกรณ์พร้อมและเพียงพอใช้งานตลอดเวลาที่ต้องการ
21 ความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการในภาพรวม
ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้บริการ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................... ...............
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการนามาปรับปรุงและนาไปพัฒนาการให้บริการที่ดีต่อไป)

1

เลขที่ใบขอใช้บริการ..........
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แบบฟอร์มการขอใช้บริการแผนกโสตทัศนศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ............................................................... เลขที่บัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา : .....................................
หน่วยงาน/คณะ/สาขา : .................................................... .......................เบอร์โทรติดต่อด่วน : ………………………………..........
 ภายใน  ภายนอก

 บริการถ่ายภาพ , ถ่ายวีดีโอ
 ถ่ายภาพ

 ถ่ายวีดีโอ

 ตกแต่งภาพ ขอรับงาน ............. / ............. / .............
 ตัดต่อวีดีโอ
 อื่นๆ .................................................................................
 ภายใน  ภายนอก

 บริการถ่ายภาพ , ถ่ายวีดีโอ

** คาชี้แจง **
1. กรอกรายละเอียดการขอใช้บริการให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูร
2. ส่งแบบฟอร์มฯ ก่อนใช้บริการอย่างน้อย 5 วันทาการ
สอบถามเพิ่มเติม แผนกโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 568
 ภายใน  ภายนอก

 บริการสื่อวีดีทัศน์ผ่นโทรทัศน์วงจรปิด
“โปรดตรวจสอบตารางออกอากาศโทรทัศน์วงจรปิด ก่อนจอง
เวลาออกอากาศ”

 บันทึกเสียงในห้องประชุม

(หน่วยงานต้องเตรียมแผ่นซีดีไว้ให้เจ้าหน้าที่)

 ตัดต่อเสียงบันทึก

 ภายใน  ภายนอก

 บริการแปลงไฟล์
สิ่งที่นามาแปลง
ประกอบไปด้วย .......................................................................
เพื่อแปลงไฟล์เป็นนามสกุล .....................................................
จานวน ...................... ชุด
 ภายใน  ภายนอก

 บริการขอข้อมูล
 ภาพนิ่ง
ชื่องาน ..............................................................................
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ..................................................................
 ภาพเคลื่อนไหว (วีดิโอ)
ชื่องาน ..............................................................................
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ..................................................................

ช่องสัญญาณที่ .........................

ชื่อเรื่อง ..................................................................................
ไฟล์ที่นามาให้ออกอากาศ
 PowerPoint  ไฟล์เสียง  VCD / DVD
 อื่นๆ .................................................................................
ออกอากาศตั้งแต่วันที่ .......... / .......... / ..........
 ภายใน  ภายนอก

 บริการอื่นๆ
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
วันที่ .................. / .................. / ................... เวลา ................. น.
ผู้มาขอใช้บริการ
ลงชื่อ ..........................................................................
ตาแหน่ง .....................................................................
วันที่ ..................... / ....................../ .........................
เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ อง .............................. เวลา ........... น.

 ภายใน  ภายนอก

 บริการทาสาเนา
สิ่งที่นามาทาสาเนา
ประกอบไปด้วย .......................................................................
เพื่อทาสาเนา จานวน ....................... ชุด ...................... แผ่น

มีรายละเอียดต่อด้ านหลัง
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจติ
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถให้คาแนะนา และตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
1.5 มีการให้บริการที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน
1.6 มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริการ
1.7 ความเรียบร้อยของงานที่ให้บริการ
1.8 การให้บริการในภาพรวม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการนามาปรับปรุงและนาไปพัฒนาการให้บริการที่ดีต่อไป)
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แบบฟอร์มการขอใช้บริการแผนกโสตทัศนศึกษา
 ภายใน  ภายนอก


 ตัวแทน  ผู้รับบริการ

บริการซ่อม (รายละเอียดด้านหลัง)

ชื่อ-นามสกุล : ..............................................
เลขที่บัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา
......................................................................
หน่วยงาน/คณะ/สาขา : .......................................
ตาแหน่ง : .....................................................
เบอร์โทรติดต่อด่วน : ....................................

สถานที่ ..........................................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่ (รายงานผลการซ่อม)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
ลงชื่อ ........................................ วันที่ ............ / ............. / ................
เวลา (เริม่ ปฏิบตั ิ) ................. น. – เวลา (ปฏิบัตเิ สร็จ) ................... น.

 ภายใน  ภายนอก

 ภายใน  ภายนอก


บริการอุปกรณ์ ยืม – คืน (รายละเอียดด้านหลัง)



สถานที่ ..........................................................................................
“ผู้ยืมต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน และต้องมารับอุปกรณ์ด้วยตัวเองที่
แผนกโสตฯ พร้อมบัตรแสดงตัวตน ที่อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 568 ยกเว้นลาดับที่ 2 - 5”
วันทีย่ ืม .................. / .................. / .................. เวลา .................. น.
กาหนดคืน .................. / .................. / .................. เวลา .................. น.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ยืมเป็น บุคลากร ของ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถจริง
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับรอง
ตาแหน่ง ...............................................................................

บริการการประชุม , การอบรม

ชื่องาน ...................................................................................
วันที่จัดงาน .......... / .......... / .......... เวลา ....... น. - ....... น.
สถานที่ ............................................................................

ผู้รับบริการ (เฉพาะคนที่มารับอุปกรณ์เท่านั้น)
ลงชื่อ ..........................................................................

วันละ 100 บาท และหากอุปกรณ์

ตาแหน่ง ........................................................................
วันที่ ............ / .............. / ............... เวลา .............. น.
จานวน ................. ลาดับ ................... หน้า

ชารุด หรื อสูญหาย ข้ าพเจ้ าขอรับ

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ อง ..................................... เวลา ......... น.

ยินดีชดใช้ การคืนอุปกรณ์ลา่ ช้ า

ลงนามรับทราบ

ผิดชอบทุกประการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ...  แผนกโสตทัศนศึกษา 
งานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360 ต่อ 568

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
ระดับความพึงพอใจ

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
3. เจ้าหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต
4. เจ้าหน้าที่สามารถให้คาแนะนา และตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
5. มีการให้บริการที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน
6. มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริการ
7. ความเรียบร้อยของงานที่ให้บริการ
9. การให้บริการในภาพรวม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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รายละเอียดบริการอุปกรณ์
ลาดับที่

ชื่อการค้า (Brand)

รุ่น (Model)

หมายเลขเครื่อง (serial No.)

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์

สภาพก่อนยืม/อาการที่นามาซ่อม
ยืม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชุดขยายเสียง

ไมค์ลอย
ไมค์สาย
ลาโพงอเนกประสงค์
สายไมค์
สายเสียง (จากโน๊ตบุ๊ค-ลาโพง)
สายเสียง (จากลาโพง-ลาโพง)
Printer
 สาย power /  สาย PrinterUSB
Projector
สาย VGA
จอรับภาพ Projector
Visualizer
ปลั๊กพ่วง ..... ช่องเสียบ ยาว ...... ม.

ระเบียบเบื้องต้น :
1.

2.

จานวนอุปกรณ์
คืน
 ซ่อม
 เปลี่ยน

** ต้องแนบเอกสารยืนยันการดาเนินงานข้างท้าย **

ในกรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดความเสียหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายทุกประการ
มิฉะนั้นถือว่า ผู้ยืมมีหนี้สินต่อมหาวิทยาลัยฯ
กรณีที่มีความจาเป็นต้องนาวัสดุ – อุปกรณ์หรือเครื่องมือไปใช้นอกมหาวิทยาลัยฯ เป็น
กรณีพิเศษ อนุญาตให้นาไปใช้ได้ไม่เกิน 7 วัน หากเกินที่กาหนดผู้ขอยืมต้องทาหนังสือ
ขอยืมเป็นบันทึกราชการหรือหลักฐานอื่นๆ และพิจารณาให้ยืมเป็นกรณีๆไป

หมายเหตุ : นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว การยืมคืนต้องปฏิบัติตามระเบียบการยืมคืน
ครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในทุกๆ กรณีไป

รายงานสภาพของอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่รับคืน/ผู้ขอใช้บริการงานซ่อม
1) .........................................................................................................
2) .........................................................................................................
3) .........................................................................................................

รายงานสภาพอุปกรณ์
เป็นจริงตามวันส่คืนจริง
ผู้คืนอุปกรณ์ / ผู้ขอใช้บริการงานซ่อม

4) .........................................................................................................

ลงชื่อ ..............................................................

5) .........................................................................................................

ตาแหน่ง .........................................................

เจ้าหน้าที่ให้บริการ ................................... เวลา ............ น.

วันที่ ..... / ........ / ........ เวลา ............. น.

อุปกรณ์ที่ให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ไมค์ลอย
ไมค์สาย
สายไมค์
สาย VGA
สายเสียง (จากโน๊ตบุ๊ค-ลาโพง)
สายเสียง (จากลาโพง-ลาโพง)
เมาส์ wiless
เมาส์สาย
ขาไมค์
ขากล้อง
สาย PrinterUSB
สาย HDMI
ปลั๊กพ่วง ..... ช่องเสียบ ยาว ..... ม.
อื่นๆ
ชุดขยายเสียง
จอรับภาพ Projector
ลาโพงอเนกประสงค์
Projector
Visualizer
วิทยุสื่อสาร+แท่นชาร์ตวิทยุสื่อสาร
Printer
โน๊ตบุ๊ค

อุปกรณ์ที่ให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ไมค์ลอย
ไมค์สาย
สายไมค์
สาย VGA
สายเสียง (จากโน๊ตบุ๊ค-ลาโพง)
สายเสียง (จากลาโพง-ลาโพง)
เมาส์ wiless
เมาส์สาย
ขาไมค์
ขากล้อง
สาย PrinterUSB
สาย HDMI
ปลั๊กพ่วง ..... ช่องเสียบ ยาว ..... ม.
อื่นๆ
ชุดขยายเสียง
จอรับภาพ Projector
ลาโพงอเนกประสงค์
Projector
Visualizer
วิทยุสื่อสาร+แท่นชาร์ตวิทยุสื่อสาร
Printer
โน๊ตบุ๊ค

**** นักศึกษา ****
1. จะต้องนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่แสดงความเป็นตัวตน โดยแลกบัตรเพื่อทาการยืมอุปกรณ์
2. กรณีนาอุปกรณ์ออกนอกสถานที่ หรือครุภัณฑ์ถาวร จะต้องมีหนังสือนาเรื่องจากทางอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์
ภายในสาขา แนบกับใบยืมอุปกรณ์พร้อมเซ็นรับอรง
****
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานนโยบายและแผน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS
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แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยงานนโยบายและแผน แผนกนโยบาย

คาชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานนโยบายและแผน แผนกนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจทัศนคติและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทางาน ผลสารวจครั้งนี้จะนาข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงหน่วยงานต่อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับข้อมูลหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สาหรับเจ้าหน้าที่
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง



 1. ต่ากว่า 20 ปี
 4. 41 – 50 ปี

 2. 20 – 30 ปี
 5. 50 ปีขึ้นไป

 1. ข้าราชการ
 4. ลูกจ้างประจา

 2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 5. ลูกจ้างชั่วคราว

2. อายุ
 3. 31 – 40 ปี


3. สถานภาพ
 3. พนักงานราชการ


4. ปฏิบัติหน้าที่
 1. ผู้บริหาร
 2. สายวิชาการ
 3. สายสนับสนุน
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 1. น้อยกว่า 1 ปี
 2. 1 – 3 ปี
 3. 4 – 6 ปี
 4. 7 – 9 ปี
 5. มากกว่า 10 ปี




ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โปรดแสดงความคิดเห็นในด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยระบุตามระดับความพึงพอใจที่ตรงตามความ
คิดเห็นมากที่สุดต่อไปนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ประเด็นความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนในการให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการ
3. การประสาน ติดตามข้อมูลจากหน่วยงาน
4. การให้บริการด้านเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
5. เนื้อหาที่นาเสนอใน Web Site มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ครบถ้วนตามความต้องการ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. ความสุภาพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์
2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
3. การอานวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
4. การให้คาแนะนาและตอบข้อซักถาม
5. ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ด้านเครื่องมือ/สิ่งอานวยความสะดวก
1. ความสะดวกในการรับบริการสาหรับผู้มาติดต่อ
2. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
3. ประโยชน์จากบริการที่ได้รับต่อการพัฒนาหน่วยงาน
4. โดยภาพรวมทั้งหมด ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1















ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
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แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยงานนโยบายและแผน แผนกงบประมาณ

คาชี้แจง แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ รับ บริ การหน่ว ยงานนโยบายและแผน แผนกงบประมาณ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจทัศนคติและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางาน ผลสารวจครั้งนี้จะนาข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงหน่วยงานต่อ โดยแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับข้อมูลหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สาหรับเจ้าหน้าที่
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง



 1. ต่ากว่า 20 ปี
 4. 41 – 50 ปี

 2. 20 – 30 ปี
 5. 50 ปีขึ้นไป

 1. ข้าราชการ
 4. ลูกจ้างประจา

 2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 5. ลูกจ้างชั่วคราว

2. อายุ
 3. 31 – 40 ปี


3. สถานภาพ
 3. พนักงานราชการ


4. ปฏิบัติหน้าที่
 1. ผู้บริหาร
 2. สายวิชาการ
 3. สายสนับสนุน

5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 1. น้อยกว่า 1 ปี
 2. 1 – 3 ปี
 3. 4 – 6 ปี

 4. 7 – 9 ปี
 5. มากกว่า 10 ปี
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โปรดแสดงความคิดเห็นในด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยระบุตามระดับความพึงพอใจที่ตรงตามความ
คิดเห็นมากที่สุดต่อไปนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ประเด็นความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนในการให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
3. ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการ
4. การประสาน ติดตามข้อมูลจากหน่วยงาน
5. เนื้อหาที่นาเสนอใน Web Site มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ครบถ้วนตามความต้องการ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. ความสุภาพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์
2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
3. การอานวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
4. การให้คาแนะนาและตอบข้อซักถาม
5. ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ด้านเครื่องมือ/สิ่งอานวยความสะดวก
1. แบบฟอร์มคาของบประมาณมีความถูกต้องเหมาะสม และง่ายต่อการกรอกข้อมูล
2. ความสะดวกในการรับบริการสาหรับผู้มาติดต่อ
3. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
4. ประโยชน์จากบริการที่ได้รับต่อการพัฒนาหน่วยงาน
5. โดยภาพรวมทั้งหมด ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
















ขอขอบคุณในความร่วมมือ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานนโยบายและแผน แผนกประกันคุณภาพ
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วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีต่อ แผนกประกันคุณภาพ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ

 หญิง

 ชาย

2. ตาแหน่ง

 ข้าราชการ

 พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ

 ลูกจ้างชั่วคราว

 นักศึกษา

3. หน่วยงาน

 ลูกจ้างประจา

 บุคคลภายนอก

 สานักงานวิทยาเขต  คณะบริหารธุรกิจฯ  คณะศิลปศาสตร์

 อื่นๆ

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

1. ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
2. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน-หลัง
4. ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
5. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
6. ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
7. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................

น้อยที่สุด
1

สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานพัฒนานักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมนักศึกษา
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา โดยแบบสอบถามนี้ประกอบ
ไปด้วย 3 ตอนคือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง
1. สถานะภาพ
นักศึกษา
2. เพศ
ชาย
3. สังกัด
คณะบริหารธุรกิจ

หน้าคาตอบที่ตรงกับสถานภาพควมเป็นจริง
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
หญิง
คณะศิลปศาตร์
สานักวิทยาเขต

อื่นๆ........

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจกิจกรรมนักศึกษา
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในคาตอบที่ท่านต้องการเลือก
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อประเมิน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ด้านการบริการและดาเนินกิจกรรม
1. มีกการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับศิลปวัฒธรรม
2.มีกระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.มีการอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
4.ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากการจัดกิจกรรม
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
5.พื้นที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย
7.มีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าเสมอ
8.มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงจุดจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน
ด้านอาจารย์ เจ้าหน้าที่ / วิทยากร
9.อาจารย์ เจ้าหน้าที่ / วิทยากร บริการด้วยไมตรีจิตร
10.อาจารย์ เจ้าหน้าที่ / วิทยากรให้ความรู้ แนะนา พร้อมทั้ง
ตอบข้อซักถามได้ถูกต้องและเข้าใจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องฟิตเนส

คาชี้แจง แบบสอบถามนีม้ ีจุดประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการห้องฟิตเนส โดยแบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย 3 ตอน
ขอความกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ หน้าคาตอบที่ตรงกับสถานภาพความเป็นจริง
1. สถานภาพ

□ นักศึกษา

□ อาจารย์/เจ้าหน้าที่

2. เพศ

□ ชาย

□ หญิง

3. สังกัด

□ คณะบริหารธุรกิจ

□ คณะศิลปศาสตร์

□ ศิษย์เก่า/บุคคลภายนอก

□ สานักงานวิทยาเขตฯ

□ อื่นๆ..............

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องฟิตเนส

คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในคาตอบที่ท่านต้องการเลือก
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องฟิตเนส

มากที่สุด(5)

มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

1.ความสะดวกในการใช้บริการห้องฟิตเนส
2.ห้องฟิตเนสมีขนาดห้องเพียงพอต่อการใช้บริการ
3.ห้องฟิตเนสมีความปลอดภัยต่อการใช้บริการ
4.ห้องฟิตเนสมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการทราบ
5.ห้องฟิตเนสมีเอกสารความรูเ้ กี่ยวกับการออกกาลังกายให้บริการ
6.เครื่องออกกาลังกายมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อการใช้บริการ
7.เครื่องออกกาลังกายมีเพียงพอต่อการใช้บริการ
8.ความสะอาดของเครื่องออกกาลังกายต่อการใช้บริการ
9.เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการให้บริการ
10.เจ้าหน้าที่ใช้วาจาสุภาพในการให้บริการ
11.เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการใช้เครื่องออกกาลังกายและการออกกาลังกายที่ถูกต้อง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

1............................................................................................................................ ......................................
2..................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ .........................................

น้อยที่สุด
(1)
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แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการสนามกีฬา

คาชี้แจง แบบสอบถามนีม้ ีจุดประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการสนามกีฬา โดยแบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย 3 ตอน
ขอความกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ หน้าคาตอบที่ตรงกับสถานภาพความเป็นจริง
1. สถานภาพ □ นักศึกษา
□ อาจารย์/เจ้าหน้าที่
□ ศิษย์เก่า/บุคคลภายนอก
2. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
3. สังกัด
□ คณะบริหารธุรกิจ
□ คณะศิลปศาสตร์
□ สานักงานวิทยาเขตฯ
□ อื่นๆ...................
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬา
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในคาตอบที่ท่านต้องการเลือก

ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬา

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

1.ความสะดวกในการใช้บริการสนามกีฬา
2.สนามกีฬาที่มีเพียงพอต่อการใช้บริการ
3.สนามกีฬามีความปลอดภัยต่อการใช้บริการ
4.สนามกีฬามีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการทราบ
5.สนามกีฬามีห้องน้า เพียงพอต่อการใช้บริการ
6.สนามกีฬามีล็อกเกอร์ เพียงพอต่อการใช้บริการ
7.ความสะดวกในการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา
8.อุปกรณ์กีฬามีให้ยมื เพียงพอต่อการใช้บริการ
9.อุปกรณ์กีฬามีมาตรฐานและปลอดภัยต่อการใช้บริการ
10.เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการให้บริการ
11.เจ้าหน้าที่ใช้วาจาสุภาพในการให้บริการ
12.เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1............................................................................................................................... ...................................
2..................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ .........................................

น้อยที่สุด
(1)
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
คาชี้แจง ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทาเครื่องหมาย หน้าข้อความต่อไปนี้)
1. เพศ



ชาย



หญิง

2. สังกัด



คณะบริหารธุรกิจ



คณะศิลปศาสตร์

3. สถานะ



นักศึกษาปัจจุบัน



ศิษย์เก่า

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานแนะแนว
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อที่ประเมิน

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาได้ตรงประเด็น
2.ให้คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
3.ให้คาปรึกษา และแนะนาเกี่ยวกับปัญหาด้วยวาจาสุภาพ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.ให้บริการด้วยความสะดวก และติดต่อได้หลายช่องทาง
5.ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจ และปฏิบัติได้
ด้านผลของการให้บริการ
6.ให้บริการตรงตามความคาดหวัง
7.สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และให้คาปรึกษาที่มี
ประโยชน์
8.ความพึงพอใจโดยภาพรวมของแผนกงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1.............................................................................................................................. ......................................
2............................................................................................................................ .........................................
3....................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านค้าภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านแบบประเมินนี้มี 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
 อาจารย์

 เจ้าหน้าที่

 ชาย

 หญิง

 คณะบริหารธุรกิจฯ  คณะศิลปศาสตร์

 นักศึกษา

 สานักงานวิทยาเขตฯ

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการร้านค้าภายในวิทยาเขตฯ จากข้อมูลจาแนกประเภทอาหารเรียง
ตามลาดับร้าน ด้วยการกรอกระดับคะแนนความพึงพอใจลงในตาราง มีระดับคะแนนความพึงพอใจดังนี้
คะแนน 5

=

มีความพอใจมากที่สุด

คะแนน 4

=

มีความพึงพอใจมาก

คะแนน 3

=

มีความพึงพอใจปานกลาง คะแนน 2

=

มีความพึงพอใจน้อย

คะแนน 1

=

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

 หมายเหตุ ประเมินเฉพาะร้านที่ท่านใช้บริการ เท่านั้น
ร้านค้า
ระดับคะแนน
ร้านที่ 1 ผลไม้ ขนมหวาน
ร้านที่ 2 ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง
ร้านที่ 3 ข้าวราดแกง
ร้านที่ 4 ก๋วยเตี๋ยวหมู
ร้านที่ 5 เครื่องดื่ม
ร้านที่ 6 เบเกอรี่
ร้านที่ 7 ก๋วยเตี๋ยวไก่
ร้านที่ 8 เครื่องดื่ม
ร้านที่ 9 ข้าวราดแกง
ร้านที่ 10 อาหารตามสั่ง
ร้านที่ 11 อาหารตามสั่ง
ร้านที่ 12 ข้าวราดแกง

หัวข้อ
1.สุขลักษณะของ
2.สุขลักษณะ
3.การให้บริการของ
4. ราคาอาหาร
ผู้ประกอบการ
ของร้านค้า
ผู้ประกอบการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5.ความสะอาดของภาชนะ
ใส่อาหาร
5
4 3
2 1
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ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจสภาพโรงอาหารของวิทยาเขตฯ
หัวข้อประเมิน

ดีมาก
(5)

ระดับความคิดเห็น
ดี
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

1.ความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร
2.ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโต๊ะรับประทานอาหาร
3.โต๊ะรับประทานอาหารมีความเพียงพอต่อการให้บริการ
4.ความสะอาดพื้นโรงอาหารและทางเดินหน้าร้าน
จาหน่ายอาหาร
5.จุดวางภาชนะมีเพียงพอ
6.ถังรองรับเศษอาหารมีเพียงพอให้บริการ
7.สภาพแวดล้อมในโรงอาหารในการให้บริการ
8.ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อโรงอาหารวิทยาเขต
ตอนที่ 4
1..................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................
3........................................…………………………………………………………………………………………………………….

น้อยที่สุด
(1)
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและสวัสดิการนักศึกษา (พยาบาล)
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา โดยแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ขอความกรุณากรอกข้อมูลตามความจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทาเครื่องหมาย หน้าข้อความต่อไปนี้)
1. สถานภาพ
 อาจารย์
 เจ้าหน้าที่
 นักศึกษา
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. การศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สังกัด
 คณะบริหารธุรกิจฯ
 คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อที่ประเมิน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
2.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
3.ความเป็นระเบียบของถานที่บริการ
4.ผู้รับบริการได้รับคาแนะนาการปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วย
5.ผู้รับบริการได้รับคาแนะนาการใช้ยาที่ถูกต้อง
6.เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ความเจ็บป่วยผู้รับบริการ
7.การส่งตัวไปโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
(ตอบเฉพาะท่านที่เคยรับบริการ)
8.ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่องาน พยาบาล

ตอนที่3 ข้อเสนอแนะ
1..................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................ ......................................
3........................................…………………………………………………………………………………………………………….
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แบบประเมินความพึงพอใจ
งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (การเกณฑ์ทหาร)
คาชี้แจง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทาเครื่องหมาย หน้าข้อความต่อไปนี้
ตอนที่ 1
1.1 เพศ

 ชาย

1.2 คณะที่ศึกษา

 บริหารธุรกิจฯ

 ศิลปศาสตร์

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อประเมิน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเอาใจใส่
2. ให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถามตรงประเด็น
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
4. ข้อมูลที่ได้รับ มีความชัดเจน ถูกต้องและเข้าใจง่าย
ด้านผลของการให้บริการ
5. ได้รับบริการตรงตามที่คาดหวังหรือตั้งใจไว้
6. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ/ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา
1............................................................................................................................ ......................................
2............................................................................................................................ ......................................
3........................................…………………………………………………………………………………………………………….
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แบบประเมินความพึงพอใจงานนักศึกษาวิชาทหาร
คาชี้แจง ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทาเครื่องหมาย หน้าข้อต่อไปนี้ต่อไปนี้)
1.1 เพศ

 ชาย

 หญิง

1.2 คณะที่ศึกษา

 บริหารธุรกิจฯ

 ศิลปศาสตร์

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อประเมิน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเอาใจใส่
2. ให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถามตรงประเด็น
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
4. ข้อมูลที่ได้รับ มีความชัดเจน ถูกต้องและเข้าใจง่าย
ด้านผลของการให้บริการ
5. ได้รับบริการตรงตามที่คาดหวังหรือตั้งใจไว้
6. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ/ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา
1..................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................ ......................................
3........................................…………………………………………………………………………………………………………….
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คาชี้แจง ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาทาเครื่องหมาย หน้าข้อความต่อไปนี้
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. สังกัด
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อที่ประเมิน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา
1.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
2.มีการจัดบริการทางเว็บไซต์แก่นกั ศึกษา
3.มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสม่าเสมอ
ด้านการจัดบริการให้คาแนะนาให้ข้อมูล
4.ขั้นตอนในการขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.ระยะเวลาในการดาเนินการของ (กยศ).
6.ระยะเวลาในการรับเงิน (กยศ.)
7.การติดต่อกับแผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา (กยศ)
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
8.การแต่งกายสุภาพ
9.สามารถให้คาแนะนาเรื่อง กยศ. ได้ดี
10.ให้บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
11.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ
12.ความพึงพอใจโดยภาพรวมทีม่ ตี ่องาน กยศ.

ตอนที่3 ข้อเสนอแนะ
1..................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................
3........................................…………………………………………………………………………………………………………….

น้อยที่สุด
(1)

สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานกิจการพิเศษ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล่าวสารของวิทยาเ-9จักรพงษภู
วนารถผลการประเมินของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. คณะ/หน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจฯ  คณะศิลปศาสตร์
3. สถานะ
 นักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษาภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
4. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากช่องทางใดมากที่สุดโปรดเรียงลาดับ เช่น 1 คือ ใช่บ่อยที่สุด 2 คือ ใช้
บ่อยรองลงมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เว็บไซต์ของสานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 Facebook
 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามจุดต่างๆ
 ป้ายไฟวิ่ง
 เสียงตามสาย
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร กรุณาทาเครื่องหมาย  ในระดับความพึงพอใจที่พึงพอใจ
โดย
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ข่าวสาร
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
เว็บไซต์
1. เนื้อหาของข่าว ภาษาที่ใช้สามารถรับรู้ เข้าใจง่ายและชัดเจน
2. ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบ สีสัน มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3. สามารถค้นหาข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
4. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์มีความทันสมัยหรือทันต่อเวลา
Facebook
1. เนื้อหาของข่าว ภาษาที่ใช้สามารถรับรู้ เข้าใจง่ายและชัดเจน
2. ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบ สีสัน มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3. สามารถค้นหาข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
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ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1. รูปแบบมีความสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ
2. เนื้อหาของข่าวสารสามารถรับรู้ เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
ป้ายไฟวิ่ง
1. เนื้อหาข่าวสารในการนาเสนอทันต่อเหตุการณ์ ทันเวลา
2. เนื้อหาในการนาเสนอสามารถรับรู้ เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
เสียงตามสาย
1. ความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ถูกต้อง
2. เนื้อหาข่าวสารในการนาเสนอสามารถรับรู้ เข้าใจได้ง่าย และชัดเจน
3. น้าเสียงมีเหมาะสม ดึงดูด น่าสนใจ
4. สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
5. ความชัดเจนของระบบการกระจายเสียง (เสียงของลาโพงชัดเจน)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเพื่อการพัฒนาช่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
..............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
แผนกศิลปวัฒนธรรม งานกิจการพิเศษ
คาชี้แจง แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องาน ซึ่งผล
การสารวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับข้อมูลหรือความคิดเห็นของ
ท่าน
1.เพศ
ชาย
หญิง
2.ตาแหน่ง
ช้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
นักศึกษา
3.คณะ/หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจฯ
คณะศิลปศาสตร์
สานักงานวิทยาเขตฯ
ตอนที่ 2. แบบสอบถามนี้ใช้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อแผนกศิลปวัฒนธรรม โปรดทาเครื่องหมาย 
ในช่องที่ตรงกับขัอมูลหรือความคิดเห็นของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1. การชี้แจงและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการให้บริการที่ชัดเจน
2. กระบวนการและขั้นตอนให้บริการมีความเหมาะสม
3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
4. ความสะดวกรวดเร็วที่ได้รับในการติดต่อขอใช้บริการ
5. บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
6. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
8. ภาพรวมของแผนกศิลปวัฒนธรรม ท่านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับใด
ตอนที่ 3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ......................................................
........................................................................................................................................ ............................................
.

ผลประเมินควำมพึงพอใจ
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ
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งานบริหารงานทั่วไป
สรุปประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกสารบรรณ
งานบริหารงานทั่วไป สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมำเป็นเพศชำยจำนวน
25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ดังแสดงในตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวน
25
35
60

ร้อยละ
41.67
58.33
100

1.2 การศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่จบระดับปริญญำตรีมีจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมำอยู่ระดับ
ต่ำกว่ำปริญญำตรี มีจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ตำมลำดับที่แสดงในตำรำงที่2
ตำรำงที่ 2
ตาแหน่ง
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
สูงกว่ำปริญญำโท
รวม

จานวน
16
22
14
8
60

ร้อยละ
26.67
36.67
23.33
13.33
100

1.3 การศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่มีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามลาดับที่แสดงใน
ตำรำงที่ 3
ตาแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่
อำจำรย์
นักศึกษำ
บุคคลภำยนอก
รวม

จานวน
27
13
12
8
60

ร้อยละ
45
21.67
20
13.33
100

1

ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
หัวข้อที่ประเมิน

ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย

ระดับความสาคัญ
ของค่าเฉลี่ย

ด้านการให้บริการ
1. ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน
2
4
4.55
ดี
2. ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมกำหนดเวลำ
2
5
4.69
ดี
3. ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมลำดับก่อนหลัง
2
4
4.28
ดี
4. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเป็นมิตร
2
4
4.37
ดี
5. ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริกำร
3
5
4.30
ดี
6. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
4
5
4.65
ดี
7. โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด
4
5
4.49
ดี
รวม
4.48
สรุป ควำมคิดเห็นระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินกำรจัดโครงกำร ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.48 ควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
-

2

สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกอาคารสถานที่
งานบริหารงานทั่วไป สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละระดับ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดีมาก
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดี
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
ผลการประเมิน
ผลการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รับ จานวน 50 ชุด เป็นดังนี้
ข้อมุลทั่วไป
1. เพศ
1.1 ชำย
1.2 หญิง
2. ตำแหน่ง
2.1 ข้ำรำชกำร
2.2 พนักงำนมหำวิทยำลัย/
พนักงำนรำชกำร
2.3 ลูกจ้ำงประจำ
2.4 ลูกจ้ำงชั่วครำว
2.5 นักศึกษำ
3. คณะ/หน่วยงำน
3.1 บริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3.2 ศิลปศำสตร์
3.3 สำนักงำนวิทยำเขตฯ

จำนวน 19 คน
จำนวน
31 คน
ทั้งหมด 50 คน

คิดเป็น 38 %
คิดเป็น 62 %

8
27

คิดเป็น 16 %
คิดเป็น 54 %

3
12

คิดเป็น 6 %
คิดเป็น 24 %

26
21
3

คิดเป็น 52 %
คิดเป็น 42 %
คิดเป็น 6 %

3

หัวข้อที่ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมิน

1.การให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.1 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พร้อมและทันสมัยให้บริกำร
1.2 ระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์มคี ณ
ุ ภำพและใช้งำนได้ดี

4.36
4.38

ดีมำก
ดีมำก

1.3 ระบบประปำและอุปกรณ์มคี ุณภำพและใช้งำนได้ดี

4.43

ดีมำก

1.4 ควำมสะอำดบริเวณโดยรอบของอำคำรและสถำนที่ภำยในวิทยำเขต

4.39

ดีมำก

1.5 กำรจัดเก็บและจัดกำรขยะภำยในสะอำด เรียบร้อยและรักษำ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
1.6 ควำมสะอำดของห้องน้ำภำยในวิทยำเขต สะอำด ไม่มีกลิ่นเหม็น

4.40

ดีมำก

3.78

ดีมำก

4.42

ดีมำก

2.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรให้ไม่ยงุ่ ยำกและมีควำมคล่องตัว

4.72

ดีมำกที่สดุ

2.2 ควำมสะดวกในกำรประสำนงำน

4.65

ดีมำกที่สดุ

2.3 ควำมเร็วในกำรให้บริกำร

4.66

ดีมำกที่สดุ

3.1 ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่

4.76

ดีมำกที่สดุ

3.2 ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและควำมเต็มใจในกำรบริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่
3.3 ควำมมีน้ำใจและควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

4.59

ดีมำกที่สดุ

4.58

ดีมำกที่สดุ

4.39

ดีมำก

4.47

ดีมำก

1.7 กำรจัดภูมิทัศน์ภำยในวิทยำเขต สวยงำมสะอำด เป็นระเบียบ
ร่มรื่น มีบรรยำกำศเหมำะกับกำรเรียนรู้และกำรทำงำน
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.ด้านภาพรวมของการให้บริการของส่วนอาคารและสถานที่
4.1 โดยรวมแล้วท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในระดับใด
รวมทั้งหมด

สรุป ควำมคิดเห็นระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินกำรจัดโครงกำร ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.47 ควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมำก
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกยานพาหนะ
งานบริหารงานทั่วไป สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

30
70
100

30.00
70.00
100.00

รวม

41
56
3
100

41.00
56.00
3.00
100.00

รวม

36
38
18
8
100

36.00
38.00
18.00
8.00
100.00

เพศ
ชำย
หญิง
สถานภาพ
อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่
บุคคลข้ำงนอก
ความถี่ในการติดต่อ
เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 2 ครั้ง
สัปดำห์ละครั้ง
เกือบทุกวัน
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5
หมำยถึง ระดับดีมำก
4
หมำยถึง ระดับดี
3
หมำยถึง ระดับพอใช้
2
หมำยถึง ระดับปรับปรุง
1
หมำยถึง ระดับปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ ปรับปรุงเร่งด่วน
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ ปรับปรุง
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ ดี
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ ดีมำก
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ประเด็นความพึงพอใจ
ด้านพาหนะ
1. สภำพยำนพำหนะ
2. ควำมสะอำดภำยในยำนพำหนะ
3. ระบบปรับอำกำศภำยในยำนพำหนะ
ด้านหน้าที่ให้บริการ
1. กำรนัดหมำย ตรงต่อเวลำ
2. แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย
3. มำรยำทในกำรขับขี่ และควำมปลอดภัย
4. กำรใช้วำจำ มำรยำทของพนักงำนขับรถ
5. ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร
6. กำรให้บริกำรในภำพรวม
รวม

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความสาคัญ
ค่าเฉลี่ย
ของค่าเฉลี่ย
4.31
4.23
4.31

ดี
ดี
ดี

4.15
4.00
3.12
4.00
3.96
4.42
4.06

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

สรุป ควำมคิดเห็นระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินกำรจัดโครงกำร ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.06 ควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกรักษาความปลอดภัย
งานบริหารงานทั่วไป สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย ประจำปีกำรศึกษำ 2560 นี้ ประเมินจำกอำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป
1. อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่
2. นักศึกษำ

100 คน
100 คน
200 คน

รวม

แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรประเมิน มีลักษณะคำถำมแบบเลือกตอบและปลำยเปิด แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ข้อมูล
สถำนภำพทั่วไป ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย และข้อเสนอแนะ
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล ทำกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิงปริมำณ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC และนำเสนอข้อ มูล ใน
รูปแบบตำรำง แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย
ภำยในวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
กำหนดค่ำคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด

ให้คะแนน

5

คะแนน

มีควำมพึงพอใจมำก

ให้คะแนน

4

คะแนน

มีควำมพึงพอใจปำนกลำง

ให้คะแนน

3

คะแนน

มีควำมพึงพอใจน้อย

ให้คะแนน

2

คะแนน

มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด

ให้คะแนน

1

คะแนน

เมื่อได้ค่ำคะแนนเฉลี่ย นำมำแปลควำมหมำยของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด

3.50 – 4.49

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจมำก

2.50 – 3.49

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจปำนกลำง

1.50 – 2.49

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจน้อย

0.00 – 1.49

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการแผนกรักษาความปลอดภัย
กำรให้บริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

1.เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย

4.00

พึงพอใจมำก

2.เจ้ำหน้ำที่มีวำจำสุภำพ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

4.00

พึงพอใจมำก

3.เจ้ำหน้ำที่มีบุคลิกภำพที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน

3.95

พึงพอใจมำก

4.เจ้ำหน้ำที่มีควำมกระตือรือร้น ในกำรช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจ

4.03

พึงพอใจมำก

5.เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมสะดวก ในกำรติดต่อประสำนงำนกับมหำวิทยำลัย

4.14

พึงพอใจมำก

6.เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

4.09

พึงพอใจมำก

7.ควำมพึงพอใจในภำพรวมที่ทีต่อกำรบริกำรแผนกรักษำควำมปลอดภัย

3.92

พึงพอใจมำก

ผลการประเมินรวม

4.02

พึงพอใจมาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
-
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกประชุมและพิธีการ
งานบริหารงานทั่วไป สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

37
13
50

74.00
26.00
100.00

4
13
33
-

8.00
26.00
0.00
66.00
0.00
0.00

50

100.00

42
5
3
50

84.00
10.00
6.00
0.00
100.00

1. เพศ
หญิง
ชำย
2. ตาแหน่ง
ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
นักศึกษำ
บุคคลภำยนอก
รวม
3. หน่วยงาน
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะศิลปศำสตร์
อื่นๆ
รวม
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
4
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก
3
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
2
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย
1
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อย
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ พึงพอใจปำนกลำง
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ พึงพอใจมำก
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ พึงพอใจมำกที่สุด
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน
2. ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมกำหนดเวลำ
3. ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมลำดับก่อน-หลัง
4. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเป็นมิตร
5. ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
6. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
7. มีอุปกรณ์ที่เพียงพอและพร้อมให้บริกำร
8. โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด
รวม

Mean
4.06
4.08
4.02
4.10
4.10
4.10
4.22
4.32
4.12

ระดับความพึงพอใจ
Std.
การแปล
Deviation
ความหมาย
0.512
พึงพอใจมำก
0.444
พึงพอใจมำก
0.515
พึงพอใจมำก
0.416
พึงพอใจมำก
0.416
พึงพอใจมำก
0.605
พึงพอใจมำก
0.507
พึงพอใจมำก
0.551
พึงพอใจมำก
0.33
พึงพอใจมำก

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานบริหารงานบุคคล
สรุปประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

39
61
100

39.00
61.00
100.00

รวม

21
32
24
23
100

21.00
32.00
24.00
23.00
100.00

รวม

4
24
5
67
100

4.00
24.00
5.00
64.00
100.00

12
88
100

12.00
88.00
100.00

13
23
24
26
14
100

13.00
23.00
24.00
26.00
14.00
100.00

เพศ
ชำย
หญิง
อายุ
ต่ำกว่ำ 20 ปี
20 ปี – 30 ปี
31 ปี – 40 ปี
41 ปี – 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
ข้ำรำชกำร
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหำร
สำยวิชำกำร
สำยสนับสนุน
รวม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 – 3 ปี
4 – 6 ปี
7 – 9 ปี
มำกกว่ำ 10 ปี
รวม
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
4
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก
3
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
2
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย
1
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อย
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ พึงพอใจปำนกลำง
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ พึงพอใจมำก
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ พึงพอใจมำกที่สุด
ประเด็นความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรเข้ำใจง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน
2. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม
3. ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในกำรให้บริกำร
4. กำรประสำน ติดตำมข้อมูลจำกหน่วยงำน
5. เนื้อหำที่นำเสนอใน Web Site มีเนื้อหำที่ครอบคลุม ครบถ้วนตำมควำม
ต้องกำร
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. ควำมสุภำพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์
2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
3. กำรอำนวยควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำร
4. กำรให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำม
5. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ด้านเครื่องมือ/สิ่งอานวยความสะดวก
1. แบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรมีควำมถูกต้องเหมำะสม และง่ำยต่อกำรกรอก
ข้อมูล
2. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรสำหรับผูม้ ำติดต่อ
3. ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร
4. ประโยชน์จำกบริกำรที่ได้รับต่อกำรพัฒนำหน่วยงำน
5. โดยภำพรวมทั้งหมด ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด
รวม

Mean

ระดับความพึงพอใจ
Std.
การแปล
Deviation
ความหมาย

4.99
4.20
4.25
4.32

0.87
0.81
0.83
0.80

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

4.30

0.81

พึงพอใจมำก

4.40
4.43
4.49
4.20
4.48

0.85
0.86
0.82
0.81
0.82

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

4.26

0.89

พึงพอใจมำก

4.24
4.21
4.22
4.10
4.28

0.83
0.92
0.86
0.86
0.84

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมาก

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
งานบริหารงานบุคคล สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชำย
39
39.00
หญิง
61
61.00
รวม
100
100.00
อายุ
ต่ำกว่ำ 20 ปี
20 ปี – 30 ปี
21
21.00
31 ปี – 40 ปี
32
32.00
41 ปี – 50 ปี
24
24.00
50 ปีขึ้นไป
23
23.00
รวม
100
100.00
สถานภาพ
ข้ำรำชกำร
4
4.00
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
24
24.00
พนักงำนรำชกำร
5
5.00
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
67
64.00
รวม
100
100.00
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหำร
สำยวิชำกำร
12
12.00
สำยสนับสนุน
88
88.00
รวม
100
100.00
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
น้อยกว่ำ 1 ปี
13
13.00
1 – 3 ปี
23
23.00
4 – 6 ปี
24
24.00
7 – 9 ปี
26
26.00
มำกกว่ำ 10 ปี
14
14.00
รวม
100
100.00
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
4
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก
3
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
2
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย
1
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อย
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ พึงพอใจปำนกลำง
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ พึงพอใจมำก
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ พึงพอใจมำกที่สุด
ประเด็นความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรเข้ำใจง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน
2. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม
3. ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในกำรให้บริกำร
4. กำรประสำน ติดตำมข้อมูลจำกหน่วยงำน
5. เนื้อหำที่นำเสนอใน Web Site มีเนื้อหำที่ครอบคลุม ครบถ้วนตำมควำม
ต้องกำร
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. ควำมสุภำพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์
2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
3. กำรอำนวยควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำร
4. กำรให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำม
5. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ด้านเครื่องมือ/สิ่งอานวยความสะดวก
1. แบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรมีควำมถูกต้องเหมำะสม และง่ำยต่อกำรกรอก
ข้อมูล
2. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรสำหรับผูม้ ำติดต่อ
3. ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร
4. ประโยชน์จำกบริกำรที่ได้รับต่อกำรพัฒนำหน่วยงำน
5. โดยภำพรวมทั้งหมด ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด
รวม

Mean

ระดับความพึงพอใจ
Std.
การแปล
Deviation
ความหมาย

4.36
4.21
4.20
4.24

0.82
0.87
0.88
0.83

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

4.23

0.85

พึงพอใจมำก

4.27
4.30
4.09
4.13
4.28

0.79
0.85
0.82
0.84
0.77

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

4.49

0.84

พึงพอใจมำก

4.47
4.42
4.50
4.58
4.31

0.83
0.81
0.87
0.86
0.83

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมาก

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานคลัง
สรุปประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกการเงิน
งานคลัง สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

150
100
250

60.00
40.00
100.00

5
50
25
160
10

2
20
10
64
4

รวม
3. ท่านเคยติดต่อกับแผนกการเงินได้ทางใด
3.1 ชอข้อมูล
3.2 ประสำนงำน
3.3 รับบริกำร
3.4 ปรึกษำงำน
3.5 อื่นๆ
รวม
4. ท่านติดต่อกับแผนกการเงินได้ทางใด
4.1 มำติดต่อเอง
4.2 ทำงโทรศัพท์
4.3 ทำงจดหมำย
4.4 ทำงหนังสือรำชกำร
4.5 ทำง E-mail
4.6 อื่นๆ

250

100.00

50
40
150
10
250

20.00
16.00
60.00
4.00
100.00

150
70
30
-

60.00
28.00
12.00
-

รวม
5. ความถี่ในการติดต่อกับแผนกการเงิน
5.1 1 ครั้ง/เดือน
5.2 2-3 ครั้ง/เดือน
5.3 เกือบทุกวัน
5.4 อื่นๆ

250

100.00

125
85
40
-

50.00
34.00
40.00
-

รวม

250

100.00

1. เพศ
หญิง
ชำย
2. อาชีพ
2.1 ข้ำรำชกำร
2.2 ลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว
2.3 พนักงำนบริษัท/ห้ำง/ร้ำน
2.4 นักศึกษำ
2.5 อื่นๆ
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ข้อมูลทั่วไป
6. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของแผนกการเงิน จากแหล่งใด
6.1 หนังสือรำชกำร
3.2 Website
3.3 เจ้ำหน้ำที่ของกองคลัง
3.4 อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

100
50
100
250

40.00
20.00
40.00
100.00

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
4
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก
3
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
2
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย
1
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อย
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ พึงพอใจปำนกลำง
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ พึงพอใจมำก
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ พึงพอใจมำกที่สุด
ประเด็นความพึงพอใจ
1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ในเรื่องที่ให้บริกำรเป็นอย่ำงดี
1.2 มีควำมสุภำพและเต็มใจให้บริกำร
1.3 มีกำรให้บริกำรที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฎิบัติ)
1.4กำรแต่งกำรสุภำพเรียบร้อย
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนระเบียบวิธีกำรในกำรขอรับบริกำร
2.2 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
2.3 คุณภำพ/ควำมถูกต้อง/ควำมชัดเจนฯ
2.4 กำรดำเนินกำรทันกำหนดเวลำ
3.ด้านขั้นตอนการใหเบริการ
3.1 กำรให้ควำมสดวกในกำรให้บริกำร
3.2 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของสถำนที่
รวม

Mean
4.54
4.54
4.52
4.39
4.51

ระดับความพึงพอใจ
Std.
การแปลความหมาย
Deviation
0.628
ระดับควำมพึงพอใจมำก
0.641
ระดับควำมพึงพอใจมำก
0.741
ระดับควำมพึงพอใจมำก
0.710
ระดับควำมพึงพอใจมำก
0.623
ระดับควำมพึงพอใจมำก

4.51
4.47
4.46
4.51

0.623
0.678
0.740
0.603

ระดับควำมพึงพอใจมำก
ระดับควำมพึงพอใจมำก
ระดับควำมพึงพอใจมำก
ระดับควำมพึงพอใจมำก

4.42
4.56
4.47

0.631
0.663

ระดับควำมพึงพอใจมำก
ระดับควำมพึงพอใจมำก
ระดับควำมพึงพอใจมำก

0.66
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกบัญชี
งานคลัง สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
จำกกำรศึกษำข้อมูลจำกผู้ตอบแบบสอบถำม โดยผู้ใช้บริกำรของแผนกบัญชี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคล
ตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ (สำนักงำนวิทยำเขต) จำนวน 50 คน สรุปผลเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำกกลุ่มผลตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร แผนกบัญชี จำนวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 92.00 และเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 8.00 มีระดับอำยุ 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 88 วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
(ปริญญำตรี) คิดเป็นร้อยละ 96 ประกอบอำชีพเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว คิดเป็นร้อยละ 76 และมีสังกัดคณะบริหำรธุรกิจและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 64
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ลำดับ

รำยกำร

ระดับควำมคิดเห็น
5 4
3
2

1

รวม

x

1

มีกิริยามารยาทสุภาพ เรี ยบร้อย พูดจาไพเราะเหมาะสมกับ
100
งานบริ การ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

96

18

-

-

214

4.28

2

ได้รับความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การเป็ นอย่างดี

90

88

30

-

-

208

4.16

3

ได้รับการบริ การอย่างเสมอภาพเมื่อเทียบกับผูอ้ ื่นที่มารับ
บริ การ

80

96

30

-

-

206

4.12

4

ได้รับความสะดวก รวดเร็ วจากการให้บริ การ

65 116

24

-

-

205

4.10

5

เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความเข้าใจในระบบงานที่เกี่ยวข้องเป็ น
อย่างดี

125 88

9

-

-

222

4.44

6

เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
เหมาะสมกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ

115 88

15

-

-

218

4.36

7

การให้บริ การรวดเร็ ว ฉับไว เต็มใจให้บริ การ

80

88

36

-

-

204

4.08

655 660

162

0

0

1477

4.22

รวม
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกพัสดุ (สาหรับบุคคลภายนอก)
งานคลัง สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ข้อมูลจาเพาะ
2. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละระดับ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดีมาก
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดี
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
ผลการประเมิน
ผลการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รับ จานวน 50 ชุด เป็นดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1.1 ชำย
1.2 หญิง

จำนวน 15 คน
จำนวน 35 คน

คิดเป็น 30 %
คิดเป็น 70 %

ทั้งหมด 50 คน
2. อาชีพ
2.1 เจ้ำของบริษัท
2.2 ตัวแทนขำย
2.3 คนส่งเอกสำร
3. ท่านติดต่อกับงานพัสดุในลักษณะใด
3.1 สอบถำมข้อมูล
3.2 ประสำนงำน
3.3 ให้บริกำร
3.4 ปรึกษำงำน
4. ท่านทราบประกาศซื้อ/จ้างครุภัณฑ์ทางใด
4.1 เว็บไซด์ของมหำวิทยำลัยฯ
4.2 ทำงโทรศัพท์
4.3 ประกำศของมหำวิทยำลัยฯ
4.4 เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลำง

3
25
22

คิดเป็น 6 %
คิดเป็น 50 %
คิดเป็น 44 %

12
28
2
8

คิดเป็น 24 %
คิดเป็น 56 %
คิดเป็น 4 %
คิดเป็น 16 %

8
23
8
11

คิดเป็น 16 %
คิดเป็น 46 %
คิดเป็น 16 %
คิดเป็น 22 %
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2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านพัสดุ (สาหรับบุคคลภายนอก)
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ

พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปำนกลำง
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำกที่สุด

รายการประเมิน

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย ผลประเมิน

1.1 เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพและเต็มใจให้บริกำร

4

5

4.62

ดี

1.2 มีกำรให้บริกำรที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ)

4

5

4.56

ดี

a. มีควำมซื่อสัตย์ (ไม่เรียกร้องค่ำตอบแทน)

4

5

4.38

ดี

1.4 เจ้ำหน้ำที่กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย

4

5

4.72

ดี

2.1 ให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

3

5

3.96

ดี

2.2 กำรให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหำ

3

5

4.06

ดี

2.3 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร

3

4

3.88

ดี

2.4 กำรดำเนินกำรทันกำหนดเวลำ

4

5

4.04

ดี

3.1 กำรให้ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร

3

5

3.86

ดี

3.2 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของสถำนที่

3

4

3.32

ปำนกลำง

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

รวม

4.14
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกพัสดุ (สาหรับบุคคลภายใน)
งานคลัง สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละระดับ มีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดีมาก
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดี
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม ผลการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รับ จานวน 50 ชุด เป็นดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1.1 ชำย
1.2 หญิง

จำนวน 10 คน
จำนวน 40 คน

คิดเป็น 20 %
คิดเป็น 80 %

ทั้งหมด 50 คน
2. อาชีพ
2.1 อำจำรย์
2.2 เจ้ำหน้ำที่
3. ท่านติดต่อกับงานพัสดุในลักษณะใด
3.1 ขอข้อมูล
3.2 ประสำนงำน
3.3 รับบริกำร
3.4 ปรึกษำงำน
3.5 อื่นๆ
4. วัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่
4.1 ตรง
4.2 ไม่ตรง

11
39

คิดเป็น 22 %
คิดเป็น 78 %

18
15
8
9
0

คิดเป็น 36 %
คิดเป็น 30 %
คิดเป็น 16 %
คิดเป็น 18 %
คิดเป็น 0 %

100
0

คิดเป็น 100 %
คิดเป็น 0 %
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2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านพัสดุ (สาหรับบุคคลภายใน)
รายการประเมิน

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

4
4
4
4

5
5
5
5

4.18
4.20
4.12
4.32

ดี
ดี
ดี
ดี

3
3
3
3

5
5
5
5

3.98
4.12
3.74
4.00

ดี
ดี
ดี
ดี

3
3

5
4

3.92
3.26
3.98

ดี
ปำนกลำง

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพและเต็มใจให้บริกำร
1.2 มีกำรให้บริกำรที่เป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ)
1.3 มีควำมซื่อสัตย์ (ไม่เรียกร้องค่ำตอบแทน)
1.4 เจ้ำหน้ำที่กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
2.2 กำรให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหำ
2.3 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร
2.4 กำรดำเนินกำรทันกำหนดเวลำ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 กำรให้ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
3.2 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของสถำนที่
รวม
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ

พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปำนกลำง
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำกที่สุด

สรุปคะแนนรวม ความพึงพอใจของแผนกพัสดุ ได้มาจาก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกพัสดุ (สาหรับบุคคลภายใน) + ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกพัสดุ (สาหรับบุคคลภายนอก )

คะแนนเฉลี่ยของแผนกพัสดุนี้จะเท่ากับ (3.98+4.14) = 7.74/2 = 4.06 อยู่ในระดับ ดี
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สรุปประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
และแผนกประมวลผลและระเบียนนักศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตารางที่ 1 เพศ
เพศ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ชำย
69
34.5
หญิง
131
65.5
รวม
200
100
จากตารางที่ 1 เพศ กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร สำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษำ
มีจำนวนผู้ประเมิน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 และเพศชำยจำนวน 69 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.50
ตารางที่ 2 สถานะภาพ
สถำนภำพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
อำจำรย์
9
4.50
เจ้ำหน้ำที่
2
1.00
นักศึกษำ
165
82.50
บุคคลภำยนอก
24
12.00
รวม
200
100
จากตารางที่ 2 สถานภาพ กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร สำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษำ
ผู้ประเมินส่วนใหญ่สถำนภำพเป็นนักศึกษำ จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมำคือบุคคลภำยนอก จำนวน
24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 น้อยที่สุดคือ เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00
ตารางที่ 3 ระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
179
89.50
ปริญญำโท
0
0.00
ปริญญำตรี
21
10.50
สูงกว่ำปริญญำโท
0
0
รวม
200
100
จากตารางที่ 3 ระดับการศึกษา กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร สำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิติ
นักศึกษำ ส่วนใหญ่ศึกษำอยู่ระดับต่ำกวำปริญญำตรี จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 รองลงมำคือระดับปริญญำตรี
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และน้อยที่สุดคือปริญญำโทและสูงกว่ำปริญญำโท จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
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ตารางที่ 4 การใช้บริการ
กำรใช้บริกำร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
เคยใช้บริกำร 1 ครั้ง
170
85.00
เคยใช้บริกำร 2-6 ครั้ง
22
11.00
เคยใช้บริกำรมำกกว่ำ 6 ครั้งขึ้นไป
8
4.00
รวม
200
100
จากตารางที่ 4 การใช้บริการ กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร สำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิติ
นักศึกษำ ส่วนใหญ่เคยใช้บริกำร 1 ครั้ง จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมำคือเคยใช้บริกำร 2-6 ครั้ง จำนวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และน้อยที่สุดคือ เคยใช้บริกำรมำกกว่ำ 6 ครั้งขึ้นไป จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00
ตารางที่ 5 ประเภทของการบริการที่ได้รับ (เลือกได้มากว่า 1)
ประเภทของกำรบริกำร
จำนวนผู้รับบริกำร (คน)
ร้อยละ
ขอใบรับรอง
12
6.00
ขอใบแสดงผลกำรเรียน
16
8.00
ลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอน
42
21.00
ขอประวัติ,ย้ำย,ลำออก ลำพัก ฯ
0
0.00
ขอคำปรึกษำ – สอบถำมข้อมูลอื่น ๆ
62
31.00
ขอรับเอกสำรต่ำง ๆ
14
7.00
อื่น ๆ (สมัครเรียน)
54
27.00
รวม
200
100
จากตารางที่ 5 ประเภทของการบริการ กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร สำหรับงำนแผนกทะเบียนและ
สถิตินักศึกษำ ส่วนใหญ่ขอคำปรึกษำ-สอบถำมข้อมูลอื่น ๆ จำนวน 62 คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมำ คือ อื่น ๆ (สมัครเรียน)
จำนวน 54 คิดเป็น 27.00 และน้อยที่สุดคือ ขอประวัติ,ย้ำย,ลำออก ลำพัก ฯจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจ
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ค่ำเฉลี่ย
Std
ควำมหมำย
4.22
0.69
มำก
1. มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
4.10
0.69
มำก
2. ควำมทันสมัยในกำรนำเทคโนโลยีมำให้บริกำร
4.17
0.71
มำก
3. กำรติดต่องำนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว
4. ควำมชัดเจนของกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆในเรื่อง
มำก
4.12
0.77
ระเบียบ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้ทรำบ
5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรเป็นไปตำมควำมคำดหวัง ของท่ำน
3.92
0.95
มำก
(ช่วงเวลำ 8.00 น. – 18.00 น.)
6. มีข้อมุล/เอกสำร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ำยต่อ
4.08
0.80
มำก
กำรใช้บริกำร
7. ควำมรวมเร็วและควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงระบบงำน
4.14
0.73
มำก
ทะเบียน
3.87
0.91
มำก
8. มีที่นั่งพักสำหรับผู้มำติดต่อ
4.09
0.80
มำก
9. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม
4.28
0.69
มำก
10. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว โดยมีอัธยำศัยไมตรี
4.39
0.66
มำก
11. กำรแต่งกำย สุภำพเหมำะสม
4.34
0.68
มำก
12. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
4.19
0.81
มำก
13. จำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรมีเพียงพอ
4.37
0.66
มำก
14. กำรตรงต่อเวลำของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร
4.16
0.09
มำก
โดยรวมทั้งหมด
จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจ กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้ บริกำร สำหรับงำนแผนกทะเบียนและสถิติ
นักศึกษำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ในภำพรวมระดับควำมพึงพอใจมำกคือค่ำเฉลี่ย 4.16 และผู้ประเมินมีควำมพึงพอใจ
ในกำรแต่งกำย สุภำพเหมำะสม คือค่ำเฉลี่ย 4.39 รองลงมำคือ กำรตรงต่อเวลำของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร 4.37 น้อยที่สุดคือ
มีที่นั่งพักสำหรับผู้มำติดต่อ ค่ำเฉลี่ยคือ 3.87
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกส่งเสริมและบริการวิชาการ
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

34
16
50

72.00
28.00
100.00

รวม

35
11
2
1
1
50

0.00
70.00
22.00
4.00
2.00
2.00
100.00

รวม

41
8
1
50

0.00
82.00
16.00
2.00
100.00

1. เพศ
หญิง
ชำย
2. อายุ
2.1 ต่ำกว่ำ 20 ปี
2.2 20 – 30 ปี
2.3 31-40ปี
2.4 41-50ปี
2.5 51ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
3.1 มัธยมหรือต่ำกว่ำ
3.2 ปริญญำตรี
3.3 ปริญญำโท
3.4 ปริญญำเอก
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ประเด็นความพึงพอใจ
1. ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน
2. ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมกำหนดเวลำ
3. ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมลำดับก่อน-หลัง
4. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเป็นมิตร
5. ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
6. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
7. โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด
รวม

Mean
3.98
3.90
4.02
4.04
4.26
3.88
3.92
4.00

ระดับความพึงพอใจ
Std.
การแปล
Deviation
ความหมาย
0.589
พึงพอใจมำก
0.614
พึงพอใจมำก
0.795
พึงพอใจมำก
0.755
พึงพอใจมำก
0.633
พึงพอใจมำก
0.627
พึงพอใจมำก
0.752
พึงพอใจมำก
0.51
พึงพอใจมาก

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
4
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก
3
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
2
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย
1
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อย
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ พึงพอใจปำนกลำง
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ พึงพอใจมำก
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ พึงพอใจมำกที่สุด

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกเอกสารการพิมพ์
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำย ดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด
2. กำรวิเครำะห์จำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุ ด
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย

4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ
3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ
2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ
1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ
1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ

มำกที่สุด
มำก
ปำนกลำง
น้อย
น้อยที่สุด

ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 50 ชุด เป็นดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1. เพศ
เพศ
ชำย
หญิง
รวม
1.2. อำยุ
ช่วงอายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ขึ้นไป
รวม

จานวน
19
31
50

ร้อยละ
38.00
62.00
100.00

จานวน
13
18
12
7
50

ร้อยละ
26.00
36.00
24.00
14.00
100.00
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1.3.วุฒิกำรศึกษำ
อายุ
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
รวม
1.4. สถำนภำพ

จานวน
2
21
24
3
50

ร้อยละ
4.00
42.00
48.00
6.00
100.00

ผู้รับบริการ
อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่
รวม

จานวน
28
22
50

ร้อยละ
56.00
44.00
100.00

2. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารแผนกเอกสารการพิมพ์
ค่ำ
ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย
รำยกำรประเมิน
ต่ำสุด
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัวไม่ซับซ้อน
1.2 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม
1.3 ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมลำดับก่อน – หลัง
1.4 ควำมถูกต้องของเอกสำรที่ให้บริกำร
1.5 ควำมครบถ้วนของเอกสำรที่ให้บริกำร
2.ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
2.1 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ อ่อนน้อมและเป็นกันเอง
2.2 มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริกำร
2.3 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำมของผู้รับบริกำรอย่ำงเต็มใจ
2.4 ให้คำอธิบำยและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
เฉลี่ย

ส่วน
ระดับ
เบี่ยงเบน ควำมสำคัญ
มำตรฐำน ของค่ำเฉลี่ย

2.00
2.00
2.00
2.00
3.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.05
4.09
4.11
4.04
4.01

.85
.79
.83
.73
.73

มำก

3.00
2.00
3.00
3.00
2.44

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.10
3.89
4.06
4.08
4.04

.73
.67
.70
.77
0.75

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

มำก
มำก

มำก
มำก

สรุป ควำมคิดเห็นระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ 4.04 ควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก
............................................................................
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกห้องสมุด
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ
มีควำมหมำยดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
น้อยที่สุด
2. การวิเคราะห์จาแนกตามหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำค่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของ
ค่ำเฉลี่ย โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.50-5.00
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สดุ
ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.50-2.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด
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ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 305 ชุด เป็นดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชำย
122
40
หญิง
183
60
รวม
305
100
ผลกำรประเมินด้ำนเพศ ผู้ใช้บริกำรเป็นเพศชำย 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และผู้ใช้บริกำรเป็นเพศหญิง 183 คน
คิดเป็นร้อยละ 60
1.2 อายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ำกว่ำ 20 ปี
164
53.77
21-30 ปี
128
41.97
31 ปีขึ้นไป
13
4.26
รวม
305
100
ผลกำรประเมินด้ำนอำยุ ผู้ใช้บริกำรอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี จำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 53.77 ผู้ใช้บริกำรอำยุ
21-30 ปี จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 41.97 และผู้ใช้บริกำรอำยุมำกกว่ำ 31 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26
1.3 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
จานวน (คน)
ร้อยละ
อำจำรย์
10
3.28
เจ้ำหน้ำที่
6
1.97
นักศึกษำ
289
94.75
รวม
305
100
ผลกำรประเมินด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ใช้บริกำรเป็นอำจำรย์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 ผู้ใช้บริกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.97 และผู้ใช้บริกำรที่เป็นนักศึกษำ จำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 94.75
1.4 การศึกษา
การศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
6
1.97
ปริญญำตรี
289
94.75
ปริญญำโท
8
2.62
ปริญญำเอก
2
0.66
รวม
305
100
ผลกำรประเมินด้ำนกำรศึกษำ ต่ำกว่ำปริญญำตรี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.97 ระดับปริญญำตรี จำนวน
289 คน คิดเป็นร้อยละ 94.75 ระดับปริญญำโท จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.62 และกำรศึกษำระดับปริญญำเอก จำนวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแผนกห้องสมุด
รายการประเมิน
1.ด้านการเปิดให้บริการของห้องสมุด
1.1 เวลำเปิด-ปิดให้บริกำร
1.2 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรใช้บริกำร
ยืม-คืน
1.3 คำแนะนำที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรห้องสมุด
2.ด้านการบริการของห้องสมุด
2.1 ทรัพยำกรสำรสนเทศ
มีจำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร
2.2 ทรัพยำกรสำรสนเทศ
มีควำมทันสมัยและตรงต่อควำมต้องกำร
2.3 ควำมเพียงพอของ
ฐำนข้อมูลที่จัดให้บริกำร
3.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
3.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน เข้ำใจง่ำย
3.2 กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว
3.3 กำรจัดเรียงทรัพยำกร
บนชั้นสำมำรถค้นหำได้ง่ำย
และรวดเร็ว
3.4 กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำย
อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยมีควำมสะดวก
3.5 ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วม
ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ

ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความสาคัญ
มาตรฐาน
ของค่าเฉลี่ย

3

5

4.34

0.78

ดี

3

5

4.50

0.64

ดี

3

5

4.19

0.63

ดี

3

5

4.08

0.71

ดี

3

5

3.96

0.81

ดี

3

5

3.96

0.81

ดี

3

5

4.06

0.80

ดี

3

5

4.27

0.75

ดี

3

5

4.22

0.74

ดี

3

5

4.12

0.69

ดี

3

5

4.17

0.68

ดี
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รายการประเมิน

ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย

3.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ต่อ)
3.6 กำรช่วยเหลือในกำรให้บริกำรข้อมูล
3
4.ด้านบุคลากรห้องสมุด
4.1 บุคลำกรมีกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพ
3
เหมำะสม
4.2 บุคลำกรสนใจให้บริกำรอย่ำงจริงใจ
3
มีควำมเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยำศัยดี
4.3 บุคลำกรมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของ
3
ผู้ใช้บริกำร
5.ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวก
5.1 สภำพแวดล้อมภำยในห้องสมุดมีบรรยำกำศ
3
ที่เอื้อต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ
5.2 มีแสงสว่ำงเพียงพอ
3
5.3 มีที่นั่งอ่ำนหนังสือเพียงพอต่อกำรให้บริกำร
3
5.4 มีจำนวนคอมพิวเตอร์
3
ในกำรสืบค้นข้อมูลเพียงพอ
5.5 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพ
3
เพียงพอ
6.ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
6.1 ควำมปลอดภัยภำยในห้องสมุด
3
6.2 มีช่องทำงหนีไฟ
3
7.ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
7.1 สื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ
3
และป้ำยประชำสัมพันธ์มีควำมชัดเจนเพียงพอ
7.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลสม่ำเสมอ เช่น
3
กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศใหม่
7.3 กำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงเวลำให้บริกำร
3
มีควำมสม่ำเสมอ
รวมทั้งหมด
3

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความสาคัญ
มาตรฐาน
ของค่าเฉลี่ย

5

4.17

0.64

ดี

5

4.31

0.63

ดี

5

4.25

0.65

ดี

5

4.15

0.64

ดี

5

4.23

0.71

ดี

5
5

4.15
4.11

0.73
0.69

ดี
ดี

5

4.14

0.68

ดี

5

4.11

0.68

ดี

5
5

4.17
4.14

0.61
0.61

ดี
ดี

5

4.07

0.61

ดี

5

4.08

0.58

ดี

5

4.07

0.58

ดี

5

4.16

0.69

ดี
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ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการหน่วยงานวิทยบริการในด้านต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1. ด้านการเปิดให้บริการของห้องสมุด
- เวลำเปิด-ปิดให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 4.34
- ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรใช้บริกำรยืม-คืน คิดเป็นร้อยละ 4.50
- คำแนะนำที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 4.19
2. ด้านการบริการของห้องสมุด
- ทรัพยำกรสำรสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร คิดเป็นร้อยละ 4.08
- ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมทันสมัยและตรงต่อควำมต้องกำร คิดเป็นร้อยละ 3.96
- ควำมเพียงพอของฐำนข้อมูลที่จัดให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 3.96
3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน เข้ำใจง่ำย คิดเป็นร้อยละ 4.06
- กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 4.27
- กำรจัดเรียงทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้นสำมำรถค้นหำได้ง่ำยและรวดเร็ว
คิดเป็นร้อยละ 4.22
- กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยอิเลคทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำยมหำวิทยำลัย
มีควำมสะดวก คิดเป็นร้อยละ 4.12
- ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 4.17
- กำรช่วยเหลือในกำรให้บริกำรข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.17
4. ด้านบุคลากรห้องสมุด
- บุคลำกรมีกำรแต่งกำยและมีบุคลิกภำพเหมำะสม คิดเป็นร้อยละ 4.31
- บุคลำกรสนใจให้บริกำรอย่ำงจริงใจ มีควำมเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยำศัยดี
คิดเป็นร้อยละ 4.25
- บุคลำกรมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 4.15
5. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวก
- สภำพแวดล้อมภำยในห้องสมุดมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ คิดเป็นร้อยละ 4.23
- มีแสงสว่ำงเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 4.15
- มีที่นั่งอ่ำนหนังสือเพียงพอต่อกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 4.11
- มีจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 4.14
- เครือข่ำยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 4.11
6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
- ควำมปลอดภัยภำยในห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 4.17
- มีช่องทำงหนีไฟ คิดเป็นร้อยละ 4.14
7. ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
- สื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ และป้ำยประชำสัมพันธ์มีควำมชัดเจนเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 4.07
- มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลสม่ำเสมอ เช่น กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศใหม่
คิดเป็นร้อยละ 4.08
- กำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำให้บริกำรมีควำมสม่ำเสมอ
คิดเป็นร้อยละ 4.07
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกระบบสารสนเทศ
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1.1 หญิง
1.2 ชำย

จำนวน 77 คน
จำนวน 53 คน

คิดเป็น 59.23%
คิดเป็น 40.77%

จำนวน 20 คน
จำนวน 10 คน
จำนวน 21 คน
จำนวน 10 คน
จำนวน 59 คน
จำนวน 3 คน
จำนวน 7 คน
จำนวน 0 คน
จำนวน 0 คน
จำนวน 0 คน
จำนวน 0 คน
จำนวน 0 คน

คิดเป็น 15.38%
คิดเป็น 7.69%
คิดเป็น 16.15%
คิดเป็น 7.69%
คิดเป็น 45.38%
คิดเป็น 2.31%
คิดเป็น 5.38%
คิดเป็น 0.00%
คิดเป็น 0.00%
คิดเป็น 0.00%
คิดเป็น 0.00%
คิดเป็น 0.00%

ทั้งหมด 130 คน
2. สถานะภาพ
2.1 อำจำรย์ประจำ สังกัดคณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ
2.2 อำจำรย์ประจำ สังกัดคณะศิลปศำสตร์
2.3 เจ้ำหน้ำที่ สังกัดคณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ
2.4 เจ้ำหน้ำที่ สังกัดคณะศิลปศำสตร์
2.5 เจ้ำหน้ำที่ สังกัดสำนักงำน
2.6 นักศึกษำ คณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ
2.7 นักศึกษำ คณะศิลปศำสตร์
2.8 อำจำรย์พิเศษ คณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ
2.9 อำจำรย์พิเศษ คณะศิลปศำสตร์
2.10 บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกภำครัฐ
2.11 บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกเอกชน
2.12 ประชำชนทั่วไป
ทั้งหมด 130 คน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริการของเเบบประเมิน เเบบประเมินความพึงพอใจเเผนกระบบสารสนเทศ
รายการประเมิน
1 สถานที่
1.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเป็นระเบียบ และเพียงพอต่อกำรให้บริกำร
1.2 ที่ตั้งของหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน
2 เจ้าหน้าที่
2.1 บริกำรด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต
2.2 ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่
2.3 เจ้ำหน้ำที่แสดงควำมกระตือรือร้น , ฉับไว เอำใจใส่ และมี
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
2.4 บริกำรด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
2.5 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำมตรงตำมควำมต้องกำร
2.6 มีจำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร
2.7 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
3.98
4.19
ค่าเฉลี่ย
4.36
4.35
4.18

S.D.
S.D.
0.88
1.04
S.D.
0.96
0.80
1.03

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ดี
ดี
ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี

4.12
4.44
4.10
4.25

0.89
0.81
1.01
1.03

ดี
ดี
ดี
ดี
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รายการประเมิน
3 งานซ่อมบารุง
3.1 มีบริกำรให้คำปรึกษำคอมพิวเตอร์ได้หลำกหลำยอำกำร
3.2 มีบริกำรแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์ได้หลำกหลำยอำกำร
3.3 ดำเนินกำรซ่อมได้ตรงกับวัน / เวลำที่นัดหมำย
3.4 มีควำมสะดวกในกำรแจ้งซ่อมและรับคืน
3.5 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรโดยภำพรวม
4 งานให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูล(เว็บไซต์)
4.1 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรในภำพรวม
4.2 ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ/เป็นปัจจุบัน
4.3 สะดวก/รวดเร็ว ในกำรใช้บริกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำน website
4.4 มีควำมถูกต้องในข้อมูล/เนื้อหำครบถ้วน
5 งานให้บริการ Account WIFI-CPC
5.1 ควำมถูกต้องของข้อมูล Account
5.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรโดยรวม
5.3 มีควำมรวดเร็วในกำรขอเเก้ไขข้อมูล Account
6 งานให้บริการห้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง(Self Access)
6.1 มีควำมต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่คอยเดินบริกำรแต่ละเครื่อง
6.2 สำมำรถสืบค้นได้โดยไม่เรียกใช้บริกำรเจ้ำหน้ำที่
6.3 คอมพิวเตอร์มีควำมรวดเร็วในกำรสืบค้น
6.4 คอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อกำรให้บริกำร
6.5 มีช่วงระยะเวลำที่ให้บริกำรเหมำะสม (08.30-18.00 , จันทร์-ศุกร์)
6.6 มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำใช้บริกำรคอมพิวเตอร์ห้องเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
6.7 มีระบบปฎิบัติกำรตรงตำมควำมต้องกำร
6.8 มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้ยืมตำมควำมต้องกำร
6.9 ควำมพึงพอใจต่อกำรที่ได้รับกำรบริกำรในภำพรวม
รวมทั้งหมด

ค่ำเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
4.66
4.44
4.59
4.11
3.98
ค่าเฉลี่ย
4.22
4.32
4.22
4.36
ค่าเฉลี่ย
4.25
4.27
4.32
ค่าเฉลี่ย
3.77
4.32
4.28
3.95
3.92

S.D.
S.D.
0.53
0.68
0.58
0.85
0.90
S.D.
1.05
0.95
1.00
0.96
S.D.
0.99
1.06
0.98
S.D.
0.97
1.00
1.02
0.91
0.82

ผลกำรประเมิน
ผลการประเมิน
ดีมำก
ดี
ดีมำก
ดี
ดี
ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.12

1.10

ดี

4.31
4.32
4.34
4.23

1.04
0.89
0.80
0.92

ดี
ดี
ดี
ดี

ตอนที่ 3 ข้อเสนอเเนะ
-
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกเครือข่าย
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1.1 หญิง
1.2 ชำย

จำนวน 73 คน
จำนวน 57 คน

คิดเป็น 56.15%
คิดเป็น 43.85%

จำนวน 17 คน
จำนวน 23 คน
จำนวน 15 คน
จำนวน 19 คน
จำนวน 23 คน
จำนวน 26 คน
จำนวน 7 คน
จำนวน 0 คน
จำนวน 0 คน
จำนวน 0 คน
จำนวน 0 คน
จำนวน 0 คน

คิดเป็น 13.08%
คิดเป็น 17.69%
คิดเป็น 11.54%
คิดเป็น 14.62%
คิดเป็น 17.69%
คิดเป็น 20.00%
คิดเป็น 5.38%
คิดเป็น 0.00%
คิดเป็น 0.00%
คิดเป็น 0.00%
คิดเป็น 0.00%
คิดเป็น 0.00%

ทั้งหมด 130 คน
2. สถานะภาพ
2.1 อำจำรย์ประจำ สังกัดคณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ
2.2 อำจำรย์ประจำ สังกัดคณะศิลปศำสตร์
2.3 เจ้ำหน้ำที่ สังกัดคณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ
2.4 เจ้ำหน้ำที่ สังกัดคณะศิลปศำสตร์
2.5 เจ้ำหน้ำที่ สังกัดสำนักงำน
2.6 นักศึกษำ คณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ
2.7 นักศึกษำ คณะศิลปศำสตร์
2.8 อำจำรย์พิเศษ คณะบริหำรธรุกิจเเละสำรสนเทศ
2.9 อำจำรย์พิเศษ คณะศิลปศำสตร์
2.10 บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกภำครัฐ
2.11 บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยจำกเอกชน
2.12 ประชำชนทั่วไป
ทั้งหมด 130 คน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริการของเเบบประเมิน เเบบประเมินความพึงพอใจเเผนกเครือข่าย
รายการประเมิน
1 สถานที่
1.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเป็นระเบียบ และเพียงพอต่อกำรให้บริกำร
1.2 ที่ตั้งของหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน
2 เจ้าหน้าที่
2.1 บริกำรด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต
2.2 ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่
2.3 เจ้ำหน้ำที่แสดงควำมกระตือรือร้น , ฉับไว เอำใจใส่ และมีควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำร
2.4 บริกำรด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
2.5 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำมตรงตำมควำมต้องกำร
2.6 มีจำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร
2.7 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
4.15
4.10
ค่าเฉลี่ย
4.17
4.01
4.44
4.12
4.10
4.25
4.15

S.D. ผลการประเมิน
S.D. ผลการประเมิน
1.10
ดี
1.03
ดี
S.D. ผลการประเมิน
1.06
ดี
1.13
ดี
0.70
ดี
1.12
1.14
0.90
1.03

ดี
ดี
ดี
ดี
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รายการประเมิน
3 งานด้านให้บริการเครือข่าย WIFI - CPC
3.1 กำรเข้ำระบบกำรใช้สัญญำณ WIFI ครอบคลุมทั่วทั้งมหำวิทยำลัย
3.2 บริกำรเครือข่ำยครอบคลุมทั่วทั้งมหำวิทยำลัย
3.3 มีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเครือข่ำยอยู่เสมอ
3.4 มีสะดวกในกำรติดต่อสอบถำม / ให้คำปรึกษำกำรให้บริกำร
3.5 กำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนเกิดปัญหำหรือเมื่อมีกำร
ปรับปรุงระบบ
3.6 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรในภำพรวม
3.7 ควำมเสถียรของสัญญำณ WIFI
3.8 ควำมเร็วของสัญญำณ WIFI
4 งานด้านให้บริการระบบเครือข่ายในวิทยาเขต
4.1 สำย LAN สำมำรถเสียบได้ทั่วบริเวณห้องทำงำนตำมต้องกำร
4.2 มีกำรนำปรับปรุงและพัฒนำอยู่เสมอ
4.3 อุปกรณ์พร้อมและเพียงพอใช้งำนตลอดเวลำที่ต้องกำร
4.4 ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรบริกำรในภำพรวม
รวมทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
4.20
4.53
4.46
4.08
4.12
4.12
4.19
4.17
ค่าเฉลี่ย
4.25
4.28
4.13
4.03
4.19

S.D. ผลการประเมิน
S.D. ผลการประเมิน
0.95
ดี
0.65
ดีมำก
0.70
ดี
1.06
ดี
1.07

ดี

1.06
ดี
1.01
ดี
1.01
ดี
S.D. ผลการประเมิน
0.93
ดี
0.91
ดี
1.00
ดี
1.06
ดี
0.98
ดี

ตอนที่ 3 ข้อเสนอเเนะ
-
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกโสตทัศนศึกษา
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
บริการ
ระหว่าง
จานวนเป้าหมาย
จานวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน
ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย : คน
< 2.00
=0
2.00 - 2.74
=0
2.75 - 3.24
=0
3.25 – 4.00
=7
4.01 – 5.00
= 527
รวม
= 534

: ยืม - คืน
: ปีกำรศึกษำ 2560
: 300 คน
: 534 คน
: 178% จำกจำนวนเป้ำหมำย
คิดเป็นร้อยละ
0.00%
0.00%
0.00%
1.31%
98.69%
100%

ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย (M)
4.50 - 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ความหมาย
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน

รายการประเมิน
มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร
ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร
กำรให้บริกำรในภำพรวม
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Mean
4.98
4.98
4.98
4.98
4.99
4.17
4.99
4.99
4.88

SD
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.80
0.00
0.00
0.11

ความหมาย (M)
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
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บริการ
ระหว่าง
จานวนเป้าหมาย
จานวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน
ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย : คน
< 2.00
=0
2.00 - 2.74
=0
2.75 - 3.24
=0
3.25 – 4.00
=3
4.01 – 5.00
= 258
รวม
= 261

: ซ่อมบารุง
: ปีกำรศึกษำ 2560
: 200 คน
: 261 คน
: 130.5% จำกจำนวนเป้ำหมำย
คิดเป็นร้อยละ
0.00%
0.00%
0.00%
1.15%
98.85%
100%

ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย (M)
4.50 - 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ความหมาย
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน

รายการประเมิน
มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร
ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร
กำรให้บริกำรในภำพรวม
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Mean
4.96
4.98
4.96
4.98
4.96
4.79
4.97
4.98
4.95

SD
0.21
0.14
0.19
0.15
0.19
0.70
0.18
0.14
0.24

ความหมาย (M)
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
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บริการ
ระหว่าง
จานวนเป้าหมาย
จานวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน
ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย : คน
< 2.00
=0
2.00 - 2.74
= 60
2.75 - 3.24
= 163
3.25 – 4.00
= 96
4.01 – 5.00
=1
รวม
= 320

: กิจกรรมกลางแจ้ง
: ปีกำรศึกษำ 2560
: 250 คน
: 320 คน
: 128% จำกจำนวนเป้ำหมำย
คิดเป็นร้อยละ
0.00%
18.75%
50.94%
30%
0.31%
100%

ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย (M)
4.50 - 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ความหมาย
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน

รายการประเมิน
มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร
ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร
กำรให้บริกำรในภำพรวม
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Mean
3.66
3.65
3.34
3.48
3.45
2.13
2.33
2.50
3.07

SD
1.14
1.09
1.05
1.14
1.12
0.62
0.84
0.98
1.00

ความหมาย (M)
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
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บริการ
ระหว่าง
จานวนเป้าหมาย
จานวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน
ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย : คน
< 2.00
=0
2.00 - 2.74
=0
2.75 - 3.24
=0
3.25 – 4.00
=1
4.01 – 5.00
= 37
รวม
= 38

: ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
: ปีกำรศึกษำ 2560
: 60 คน
: 38 คน
: 63.33% จำกจำนวนเป้ำหมำย
คิดเป็นร้อยละ
0.00%
0.00%
0.00%
2.63%
97.37%
100%

ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย (M)
4.50 - 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ความหมาย
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน

รายการประเมิน
มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร
ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร
กำรให้บริกำรในภำพรวม
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Mean
5.00
4.97
4.89
4.87
4.87
4.87
4.89
4.95
4.91

SD
0.00
0.16
0.39
0.41
0.41
0.41
0.39
0.23
0.30

ความหมาย (M)
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
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บริการ
ระหว่าง
จานวนเป้าหมาย
จานวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน
ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย : คน
< 2.00
=2
2.00 - 2.74
=6
2.75 - 3.24
=2
3.25 – 4.00
=0
4.01 – 5.00
=0
รวม
=9

: บันทึกภาพเคลื่อนไหว
: ปีกำรศึกษำ 2560
: 3 คน
: 9 คน
: 300% จำกจำนวนเป้ำหมำย
คิดเป็นร้อยละ
11.11%
66.67%
0.00%
0.00%
0.00%
100%

ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย (M)
4.50 - 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ความหมาย
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน

รายการประเมิน
มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร
ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร
กำรให้บริกำรในภำพรวม
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Mean
4.11
4.22
2.33
3.56
3.89
0.00
0.00
1.78
2.49

SD
0.78
0.67
0.87
1.42
0.78
0.00
0.00
0.83
0.67

ความหมาย (M)
ดี
ดี
ปรับปรุง
ดี
ดี
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
ปรับปรุง
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บริการ
ระหว่าง
จานวนเป้าหมาย
จานวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน
ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย : คน
< 2.00
=0
2.00 - 2.74
=0
2.75 - 3.24
=0
3.25 – 4.00
=2
4.01 – 5.00
= 747
รวม
= 749

: โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม
: ปีกำรศึกษำ 2560
: 400 คน
: 749 คน
: 187.3% จำกจำนวนเป้ำหมำย
คิดเป็นร้อยละ
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
99.73%
100%

ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย (M)
4.50 - 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน

ที่

รายการประเมิน

Mean

SD

ความหมาย (M)

1
2
3
4
5
6
7
8

มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

4.99
5.00
4.99
5.00
5.00
4.87
4.91
4.58
4.92

0.16
0.08
0.10
0.05
0.05
0.46
0.37
0.70
0.25

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร
ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร
กำรให้บริกำรในภำพรวม
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
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บริการ
ระหว่าง
จานวนเป้าหมาย
จานวนผู้ที่กรอกแบบประเมิน
ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย : คน
< 2.00
=0
2.00 - 2.74
=0
2.75 - 3.24
=0
3.25 – 4.00
=2
4.01 – 5.00
= 458
รวม
= 460

: โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน
: ปีกำรศึกษำ 2560
: 700 คน
: 460 คน
: 65.71% จำกจำนวนเป้ำหมำย
คิดเป็นร้อยละ
0.00%
0.00%
0.00%
0.43%
99.57%
100%

ความหมายข้อมูลในการแปลผลจากค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย (M)
4.50 - 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน

ที่

รายการประเมิน

Mean

SD

ความหมาย (M)

1
2
3
4
5
6
7
8

มีกำรให้บริกำรที่เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

4.98
4.98
4.97
4.98
4.99
4.78
4.99
4.98
4.96

0.14
0.13
0.20
0.08
0.11
0.43
0.09
0.15
0.17

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
เจ้ำหน้ำที่ดูแล เอำใจใส่ ด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี
มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่พร้อมให้บริกำร
ควำมเรียบร้อยของงำนที่ให้บริกำร
กำรให้บริกำรในภำพรวม
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
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รวมคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกโสตทัศนูปกรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการประเมิน
บริกำรยืม - คืน
บริกำรซ่อมบำรุง
บริกำรกิจกรรมกลำงแจ้ง
บริกำรตัดต่อภำพเคลื่อนไหว
บริกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว
บริกำรโสตทัศนุปกรณ์ห้องประชุม
บริกำรโสตทัศนุปกรณ์ห้องเรียน
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Mean

ความหมาย (M)

4.88
4.95
3.07
4.91
2.49
4.92
4.96
4.31

ดีมำก
ดีมำก
พอใช้
ดีมำก
ปรับปรุง
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานนโยบายและแผน
สรุปประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกนโยบาย
งานนโยบายและแผน สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

25
75
100

25.00
75.00
100.00

รวม

20
50
20
10
100

20.00
50.00
20.00
10.00
100.00

รวม

5
30
5
60
100

5.00
30.00
5.00
60.00
100.00

1
10
89
100

1.00
10.00
89.00
100.00

10
20
25
25
20
100

10.00
20.00
25.00
25.00
20.00
100.00

เพศ
ชำย
หญิง
อายุ
ต่ำกว่ำ 20 ปี
20 ปี – 30 ปี
31 ปี – 40 ปี
41 ปี – 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
ข้ำรำชกำร
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหำร
สำยวิชำกำร
สำยสนับสนุน
รวม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 – 3 ปี
4 – 6 ปี
7 – 9 ปี
มำกกว่ำ 10 ปี
รวม
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
4
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก
3
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
2
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย
1
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อย
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ พึงพอใจปำนกลำง
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ พึงพอใจมำก
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ พึงพอใจมำกที่สุด
ประเด็นความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรเข้ำใจง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน
2. ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในกำรให้บริกำร
3. กำรประสำน ติดตำมข้อมูลจำกหน่วยงำน
4. กำรให้บริกำรด้ำนเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับงำน
วิเครำะห์นโยบำย
5. เนื้อหำที่นำเสนอใน Web Site มีเนื้อหำที่ครอบคลุม
ครบถ้วนตำมควำมต้องกำร
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. ควำมสุภำพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์
2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
3. กำรอำนวยควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำร
4. กำรให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำม
5. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ด้านเครื่องมือ/สิ่งอานวยความสะดวก
1. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรสำหรับผู้มำติดต่อ
2. ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร
3. ประโยชน์จำกบริกำรที่ได้รับต่อกำรพัฒนำหน่วยงำน
4. โดยภำพรวมทั้งหมด ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด
รวม
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-

Mean

ระดับความพึงพอใจ
Std.
การแปล
Deviation
ความหมาย

4.05
4.07
3.92

0.83
0.78
0.81

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

4.11

0.84

พึงพอใจมำก

4.15

0.83

พึงพอใจมำก

4.32
3.82
3.88
4.52
4.02

0.78
0.80
0.87
0.82
0.78

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำกที่สุด
พึงพอใจมำก

4.35
4.02
4.02
4.57
4.09

0.82
0.80
0.83
0.71
0.82

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำกที่สุด
พึงพอใจมำก
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกงบประมาณ
งานนโยบายและแผน สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

25
75
100

25.00
75.00
100.00

รวม

20
50
20
10
100

20.00
50.00
20.00
10.00
100.00

รวม

5
30
5
60
100

5.00
25.00
5.00
60.00
100.00

1
10
89
100

1.00
10.00
89.00
100.00

10
20
25
25
20
100

10.00
20.00
25.00
25.00
20.00
100.00

เพศ
ชำย
หญิง
อายุ
ต่ำกว่ำ 20 ปี
20 ปี – 30 ปี
31 ปี – 40 ปี
41 ปี – 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
ข้ำรำชกำร
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหำร
สำยวิชำกำร
สำยสนับสนุน
รวม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 – 3 ปี
4 – 6 ปี
7 – 9 ปี
มำกกว่ำ 10 ปี
รวม
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5
4
3
2
1

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
ระดับควำมพึงพอใจมำก
ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
ระดับควำมพึงพอใจน้อย
ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด

เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ

พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปำนกลำง
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำกที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรเข้ำใจง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน
2. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม
3. ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในกำรให้บริกำร
4. กำรประสำน ติดตำมข้อมูลจำกหน่วยงำน
5. เนื้อหำที่นำเสนอใน Web Site มีเนื้อหำที่ครอบคลุม ครบถ้วน
ตำมควำมต้องกำร
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. ควำมสุภำพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์
2. ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
3. กำรอำนวยควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำร
4. กำรให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำม
5. ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ด้านเครื่องมือ/สิ่งอานวยความสะดวก
1. แบบฟอร์มคำของบประมำณมีควำมถูกต้องเหมำะสม และง่ำยต่อ
กำรกรอกข้อมูล
2. ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรสำหรับผู้มำติดต่อ
3. ควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร
4. ประโยชน์จำกบริกำรที่ได้รับต่อกำรพัฒนำหน่วยงำน
5. โดยภำพรวมทั้งหมด ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด
รวม
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-

Mean

ระดับความพึงพอใจ
Std.
การแปล
Deviation
ความหมาย

4.13
3.88
4.01
4.41

0.82
0.81
0.81
0.77

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

4.37

0.81

พึงพอใจมำก

4.11
4.11
4.12
4.01
3.97

0.80
0.81
0.82
0.82
0.86

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

4.04

0.75

พึงพอใจมำก

4.14
4.40
3.92
3.99
4.11

0.77
0.80
0.78
0.78
0.80

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมาก
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกประกันคุณภาพการศึกษา
งานนโยบายและแผน สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำรวิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยใช้โปรแกรม SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
และอภิปรำยผลกำรประเมินเป็นค่ำเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งผลกำรประเมินจะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแผนกให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

37
13
50

74.00
26.00
100.00

4
13
33
-

8.00
26.00
0.00
66.00
0.00
0.00

50

100.00

42
5
3
50

84.00
10.00
6.00
0.00
100.00

1. เพศ
หญิง
ชำย
2. ตาแหน่ง
ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
นักศึกษำ
บุคคลภำยนอก
รวม
3. หน่วยงาน
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะศิลปศำสตร์
อื่นๆ
รวม
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ประเด็นความพึงพอใจ
1. ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน
2. ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมกำหนดเวลำ
3. ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำคตำมลำดับก่อน-หลัง
4. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพเป็นมิตร
5. ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร
6. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
7. โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด
รวม

Mean
4.10
4.16
4.18
4.38
4.32
4.20
4.30
4.23

ระดับความพึงพอใจ
Std.
การแปล
Deviation
ความหมาย
0.58
พึงพอใจมำก
0.51
พึงพอใจมำก
0.66
พึงพอใจมำก
0.56
พึงพอใจมำก
0.62
พึงพอใจมำก
0.60
พึงพอใจมำก
0.64
พึงพอใจมำก
0.46
พึงพอใจมำก

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
5
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด
4
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก
3
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง
2
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย
1
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินผลทางสถิติ
1. คะแนน 0.00 – 1.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด
2. คะแนน 1.51 – 2.50 แสดงว่ำ พึงพอใจน้อย
3. คะแนน 2.51 – 3.50 แสดงว่ำ พึงพอใจปำนกลำง
4. คะแนน 3.51 – 4.50 แสดงว่ำ พึงพอใจมำก
5. คะแนน 4.51 – 5.00 แสดงว่ำ พึงพอใจมำกที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานพัฒนานักศึกษา
สรุปประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกกิจกรรมนักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำย ดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด
2. กำรวิเครำะห์จำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ย
โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด
ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 450 ชุด เป็นดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1. สถำนภำพ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
นักศึกษำ
385
85.55
อำจำรย์
30
6.66
เจ้ำหน้ำที่
35
7.77
รวม
450
100.00
1.2. เพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชำย
135
30.00
หญิง
315
70.00
รวม
450
100.00
1.3. สังกัด
อายุ
จานวน
ร้อยละ
คณะบริหำรธุรกิจฯ
335
74.44
คณะศิลปะศำสตร์
85
18.88
สำนักงำนวิทยำเขตฯ
30
6.66
อื่นๆ
รวม
450
100.00
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมนักศึกษา
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ค่ำ
รำยกำรประเมิน
ต่ำสุด
ด้านการบริการและดาเนินกิจกรรม
1.มีกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับศิลปวัฒธรรม
3
2.มีกระบวนกำรจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร
3.มีกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
4.ได้รับควำมรู้หรือประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรม
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
5.พื้นที่ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม
6.สื่อที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมทันสมัย
7.มีกำรประชำสัมพันธ์ถึงกิจกรรมต่ำงๆล่วงหน้ำเสมอ
8.มีป้ำยหรือสัญลักษณ์แสดงจุดจัดกิจกรรมอย่ำงชัดเจน
ด้านอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / วิทยากร
9.อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ / วิทยำกร บริกำรด้วยไมตรีจติ ร
10.อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ / วิทยำกรให้ควำมรู้ แนะนำ
พร้อมทั้งตอบข้อซักถำมได้ถูกต้องและเข้ำใจ
รวม

ค่ำสูง
สุด

ค่ำ ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำมสำคัญ
เฉลี่ย มำตรฐำน
ของค่ำเฉลี่ย

5

4.15

.628

มำก

3

5

4.27

.626

ปำนกลำง

3
3

5
5

4.28
4.35

.748
.510

ปำนกลำง
ปำนกลำง

3
3
3
3

5
5
5
5

4.35
4.26
4.15
4.55

.525
.638
.802
.608

ปำนกลำง
มำก
มำกที่สุด

3

5

4.50

.723

มำก

3

5

4.20

.817

มำก

-

-

4.31

.397

มำก

ข้อเสนอแนะ
- หลังจำกที่มีกำรจัดกิจกรรมควรมีกำรสรุป เช่น ลงรูปกิจกรรมประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงต่ำง ๆ ให้นักศึกษำ
และบุคลำกรทรำบ
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกกีฬาและนันทนาการ
งานพัฒนานักศึกษา สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
บริการแผนกกีฬาและนันทนาการ (ห้องฟิตเนส)
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรห้องฟิตเนส ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ประเมินจำกอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และ
นักศึกษำ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย

จานวน
35
115
150

1. อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่
2. นักศึกษำ
รวม

ร้อยละ
23.33
76.66
100.0

แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรประเมิน มีลักษณะคำถำมแบบเลือกตอบและปลำยเปิด แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ
ข้อมูลสถำนภำพทั่วไป ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรห้องฟิตเนส และข้อเสนอแนะ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC และนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตำรำง แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรห้องฟิตเนส ในวิทยำเขตฯ
กำหนดค่ำคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด

ให้คะแนน

5

คะแนน

มีควำมพึงพอใจมำก

ให้คะแนน

4

คะแนน

มีควำมพึงพอใจปำนกลำง

ให้คะแนน

3

คะแนน

มีควำมพึงพอใจน้อย

ให้คะแนน

2

คะแนน

มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด

ให้คะแนน

1

คะแนน

เมื่อได้ค่ำคะแนนเฉลี่ย นำมำแปลควำมหมำยของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด

3.50 – 4.49

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจมำก

2.50 – 3.49

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจปำนกลำง

1.50 – 2.49

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจน้อย

0.00– 1.49

แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการห้องฟิตเนส
ความความพึงพอใจในการให้บริการห้องฟิตเนส
1.ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรห้องฟิตเนส
2.ห้องฟิตเนสมีขนำดห้องเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร
3.ห้องฟิตเนสมีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้บริกำร
4.ห้องฟิตเนสมีบอร์ดประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้กับผู้ใช้บริกำรทรำบ
5.ห้องฟิตเนสมีเอกสำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกกำลังกำยให้บริกำร
6.เครื่องออกกำลังกำยมีมำตรฐำนและปลอดภัยต่อกำรใช้บริกำร
7.เครื่องออกกำลังกำยมีเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร
8.ควำมสะอำดของเครื่องออกกำลังกำยต่อกำรใช้บริกำร
9.เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพ เหมำะสมกับกำรให้บริกำร
10.เจ้ำหน้ำที่ใช้วำจำสุภำพในกำรให้บริกำร
11.เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำกำรใช้เครื่องออกกำลังกำยและกำรออก
กำลังกำยที่ถูกต้อง
ผลการประเมินรวม

ค่าเฉลี่ย
3.90
3.65
4.15
4.25
4.20
3.65
3.89
4.46
3.71
3.86
4.12

ส่วนเบี่ยงเบน
.641
.639
.759
.523
.550
.641
.788
.686
.716
3.85
4.00

ระดับความพึงพอใจ
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำกที่สุด
มำก
มำก
มำก

3.99

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. ให้มีโครงกำรออกกำลังกำย เช่น น่ำจะมีเต้นแอโรบิค โยคะ ฯลฯ ควรมีห้องทดสอบสมรรถภำพ
2. ควรขยำยห้องฟิตเนสให้มีขนำดใหญ่กว่ำนี้
3. อุปกรณ์ชำรุดไม่ทันสมัย ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรควรมีกำรจัดซื้อหรือจัดซ่อมแซม เพิ่มเติม
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บริการแผนกกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา)
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำย ดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด
2. กำรวิเครำะห์จำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุ ด
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ

มำกที่สุด

ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ

มำก

ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ

ปำนกลำง

ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ

น้อย

ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ

น้อยที่สุด

ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 400 ชุด เป็นดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1. สถำนภำพ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

นักศึกษำ

320

80.0

อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่

50

12.50

ศิษย์เก่ำ/บุคคลภำยนอก

30

7.50

400

100.00

รวม

ผลกำรประเมินผลด้ำนสถำนภำพ เป็นนักศึกษำ จำนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 เป็นอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 50
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 เป็นศิษย์เก่ำ/บุคคลภำยนอก จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50
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1.2. เพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชำย

140

35.0

หญิง

260

65.0

400

100.00

รวม

ผลกำรประเมินด้ำนเพศ เป็นเพศชำย จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 เพศหญิง จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ
65.0
1.3. สังกัด
หน่วยงาน

จานวน

ร้อยละ

คณะบริหำรธุรกิจฯ

265

66.25

คณะศิลปศำสตร์

95

23.75

สำนักงำนวิทยำเขตฯ

30

7.5

อื่นๆ

10

2.5

400

100.00

รวม

ผลกำรประเมินด้ำนสังกัด เป็นคณะบริหำรธุรกิจฯ จำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 เป็นสำขำศิลปศำสตร์ จำนวน
95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 สำนักงำนวิทยำเขต ฯ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และอื่น ๆ จำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สนามกีฬา
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้สนำมกีฬำ
รำยกำรประเมิน
1.ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรสนำมกีฬำ
2.สนำมกีฬำที่มีเพียงพอต่อกำรใช้บริกำร
3.สนำมกีฬำมีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้
บริกำร
4.สนำมกีฬำมีบอร์ดประชำสัมพันธ์ข่ำว
สำรให้กับผู้ใช้บริกำรทรำบ
5.สนำมกีฬำมีห้องน้ำ เพียงพอต่อกำรใช้
บริกำร
6.สนำมกีฬำมีล็อกเกอร์ เพียงพอต่อกำรใช้
บริกำร
7.ควำมสะดวกในกำรยืม-คืนอุปกรณ์กีฬำ
8.อุปกรณ์กีฬำมีให้ยืมเพียงพอต่อกำรใช้
บริกำร
9.อุปกรณ์กีฬำมีมำตรฐำนและปลอดภัยต่อ
กำรใช้บริกำร
10.เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพ เหมำะสมกับ
กำรให้บริกำร
11.เจ้ำหน้ำที่ใช้วำจำสุภำพในกำรให้บริกำร
12.เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำกำรใช้สนำมกีฬำ
และอุปกรณ์กีฬำ
รวม

ค่ำ
ต่ำสุด
2
2

ค่ำสูง ค่ำ ส่วนเบี่ยงเบน
สุด เฉลี่ย มำตรฐำน
5 3.85
.641
5 3.70
.616

ระดับควำมสำคัญ
ของค่ำเฉลี่ย
มำก
มำก
มำก

2

5

3.85

.649

2

5

4.10

.366

2

5

3.75

.410

มำก

2

5

3.98

.510

มำก

2

5

3.80

.671

มำก

2

5

4.25

.605

มำก

2

5

3.75

.639

มำก

2

5

3.98

.826

มำก

2

5

3.94

.788

มำก

2

5

3.95

.510

มำก

3.91

มำก

มำก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามรายการประเมินเท่ากับ 3.91 ระดับความสาคัญอยู่ในระดับ มาก
3. ข้อเสนอแนะ
1. สถำนที่ไม่เพียงพอในกำรเล่นกีฬำ ควรมีกำรจัดสรรพื้นที่ให้นักศึกษำ บุคลำกร
2. ควรมีกำรจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกำยเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ฟิตเนส
ที่
1 บริกำรห้องฟิตเนส
2 บริกำรสนำมกีฬำ

บริการ
รวม

ค่าเฉลี่ยความพีอพอใจ
3.99
3.91
3.95

ระดับความสาคัญ
มำก
มำก
มาก
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานพัฒนานักศึกษา สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตำรำง
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของงำนแผนกแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ใน
วิทยำเขตฯ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

155
245
400

38.75
61.25
100.0

298
102
400

74.50
25.50
100

เพศ
ชำย
หญิง
คณะที่กาลังศึกษา
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะศิลปศำสตร์
รวม
กาหนดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
มีควำมพึงพอใจมำก
มีควำมพึงพอใจปำนกลำง
มีควำมพึงพอใจน้อย
มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เมื่อได้ค่าคะแนนเฉลี่ย นามาแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
0.00– 1.49

แปลว่ำ
แปลว่ำ
แปลว่ำ
แปลว่ำ
แปลว่ำ

มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
มีควำมพึงพอใจมำก
มีควำมพึงพอใจปำนกลำง
มีควำมพึงพอใจน้อย
มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
หัวข้อที่ประเมิน

Mean

Std. Deviation

การแปลความหมาย

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำได้ตรงประเด็น

4.13

.641

มำก

2.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้น

4.12

.616

มำก

3.ให้คำปรึกษำ และแนะนำเกี่ยวกับปัญหำด้วย
วำจำสุภำพ

4.19

.553

มำก

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก และติดต่อได้หลำย
ช่องทำง

4.08

.366

มำก

5.ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เข้ำใจ และปฏิบัติได้

4.16

.366

มำก

ด้านผลของการให้บริการ
6.ให้บริกำรตรงตำมควำมคำดหวัง

4.10

.510

มำก

7.สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงถูกต้อง
และให้คำปรึกษำที่มีประโยชน์

4.12

.587

มำก

8.ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมของแผนกงำนแนะ
แนวกำรศึกษำและอำชีพ

4.08

.562

มำก

4.12

.399

มาก

รวม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-

ควรมีกำรจัดห้องกำรให้คำปรึกษำ
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกบริการและสวัสดิการ
งานพัฒนานักศึกษา สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
(บริการร้านค้า)
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำย ดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด
2. กำรวิเครำะห์จำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุ ด
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด
ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 600 ชุด เป็นดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1. สถำนภำพ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
อำจำรย์
67
11.16
เจ้ำหน้ำที่
63
10.50
นักศึกษำ
470
78.33
รวม
600
100
1.2. เพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชำย
245
40.83
หญิง
355
59.16
รวม
600
100.00
1.3. สังกัด
หน่วยงาน
จานวน
ร้อยละ
คณะบริหำรธุรกิจฯ
400
66.67
คณะศิลปะศำสตร์
121
20.16
สำนักงำนวิทยำเขตฯ
79
13.17
รวม
600
100.00
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและสวัสดิการนักศึกษา (ร้านค้า )
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ร้ำนค้ำ
ร้ำนที่ 1 ผลไม้ขนมหวำน
ร้ำนที่ 2 ข้ำวมันไก่ ข้ำวหมูแดง
ร้ำนที่ 3 ข้ำวรำดแกง
ร้ำนที่ 4 ก๋วยเตี๋ยวหมู
ร้ำนที่ 5 เครื่องดื่ม
ร้ำนที่ 6 เบเกอรี่
ร้ำนที่ 7 ก๋วยเตี๋ยวไก่
ร้ำนที่ 8 เครื่องดื่ม
ร้ำนที่ 9 ร้ำนข้ำวรำดแกง
ร้ำนที่ 10อำหำรตำมสั่ง
ร้ำนที่ 11 อำหำรตำมสั่ง
ร้ำนที่ 12 ข้ำวรำดแกง
รวม

สุขลักษณะ
ของผู้ประกอบกำร
ค่ำเฉลี่ย
4.04
4.05
4
4.04
4.01
4.05
4
3.95
4.02
4.03
4.1
4.01
4.03

สุขลักษณะ
ของร้ำนค้ำ
ค่ำเฉลี่ย
4
4.04
4.01
4.1
3.98
4.02
4.1
3.9
4
4.02
4
3.99
4.01

กำรบริกำรของ
ผู้ประกอบกำร
ค่ำเฉลี่ย
4
4.02
4.05
4.05
4
4.01
4
4.03
4.02
3.96
4.05
4.02
4.02

รำคำ
อำหำร
ค่ำเฉลี่ย
3.9
4.01
4.06
4.03
3.9
4.03
4.04
3.85
4.05
4.01
4.03
3.95
3.99

ควำมสะอำด
ของภำชนะ
ค่ำเฉลี่ย
4.01
4.02
4.04
4.06

4.04
4.05
4.02
4.01
4.04
4.05
4
4
4.03

สรุป ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ (ร้ำนค้ำ ) เท่ำกับ 4.01 ระดับ
ควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มำก
3.ข้อเสนอแนะ
- อำหำรบำงร้ำนไม่ถูกสุขลักษณะมีแมลงวัน ภำชนะปิดไม่มิดชิด
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(บริการพยาบาล)
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำย ดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด
2. กำรวิเครำะห์จำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุ ด
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด
ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 300 ชุด เป็นดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1. สถำนภำพ
เพศ
นักศึกษำ
อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่
รวม

จานวน
200
52
48
300

ร้อยละ
66.66
17.33
16.00
100.0

ผลกำรประเมินผลด้ำนสถำนภำพ เป็นนักศึกษำ จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 เป็นอำจำรย์จำนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.33 เจ้ำหน้ำที่จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
1.2. เพศ
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวน
76
224
300

ร้อยละ
25.33
74.66
100.0

ผลกำรประเมินด้ำนเพศ เป็นเพศชำย จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 เพศหญิง จำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ
74.66
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1.3 กำรศึกษำ
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่ำระดับปริญญำตรี
ระดับปริญญำตรี
สูงกว่ำระดับปริญญำตรี
รวม

จานวน
26
247
27
300

ร้อยละ
8.66
82.33
9.0
100.0

ผลกำรประเมินด้ำนกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำ ปริญญำตรีจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.66 ระดับปริญญำตรีจำนวน
247 คนคิดเป็นร้อยละ 82.33 ระดับสูงกว่ำปริญญำตรีจำนวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 9.0
1.4. สังกัด
หน่วยงาน
คณะบริหำรธุรกิจฯ
คณะศิลปศำสตร์
รวม

จานวน
237
63
300

ร้อยละ
79.0
21.0
100.0

ผลกำรประเมินด้ำนสังกัด เป็นคณะบริหำรธุรกิจฯ จำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 เป็นสำขำศิลปศำสตร์ จำนวน 63
คน คิดเป็นร้อยละ 21.0
2. ของผู้ใช้บริการและสวัสดิการนักศึกษา (พยาบาล )
ค่ำ
รำยกำรประเมิน
ต่ำสุด

ค่ำสูง
สุด

ค่ำ
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มำตรฐำน ควำมสำคัญของ
ค่ำเฉลี่ย
.641
มำก
.616
มำก
.553
มำก
.366
มำก
.366
มำก
.510
มำก

1.ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร
3
5
4.29
2.ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำร
3
5
4.28
3.ควำมเป็นระเบียบของสถำนที่บริกำร
3
5
4.25
4.ผู้รับบริกำรได้รับคำแนะนำกำรปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วย
3
5
4.25
5.ผู้รับบริกำรได้รับคำแนะนำกำรใช้ยำที่ถูกต้อง
3
5
4.3
6.เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ควำมเจ็บป่วยผู้รับบริกำร
3
5
4.23
7.กำรส่งตัวไปโรงพยำบำลเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
3
5
4.17
.587
มำก
(ตอบเฉพำะท่ำนที่เคยรับบริกำร)
8.ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมที่มีต่องำน พยำบำล
3
5
4.43
.605
มำก
รวม
4.28
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจตำมรำยกำรประเมินเท่ำกับ 4.28 ระดับควำมสำคัญอยู่ในระดับ มำก
3.ข้อเสนอแนะ
- ห้องพยำบำลควรมีกำรแยกสัดส่วนผู้ป่วยชำยหญิงและควรมีกำรปรับปรุงห้องใหม่ เนื่องจำกห้องปัจจุบันหำกฝนตก
จะมีน้ำซึมเข้ำมำในห้อง
- ควรมีพัดลมดูดอำกำศและฟอกอำกำศเพื่อปรับอำกำศในห้องไม่ให้มีกลิ่นอับชื้น ถูกตำมสุขลักษณะ
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(บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ : เกณฑ์ทหาร)
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำย ดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด
2. กำรวิเครำะห์จำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุ ด
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด
ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 146 ชุด เป็นดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1. สถำนภำพ
เพศ
นักศึกษำ ชำย
รวม

จานวน
146
146

ร้อยละ
100
100

จานวน
116
30
146

ร้อยละ
79.45
20.55
100.00

1.2. สังกัด
หน่วยงาน
คณะบริหำรธุรกิจฯ
คณะศิลปะศำสตร์
รวม

ผลกำรประเมินด้ำนสังกัด เป็นคณะบริหำรธุรกิจฯ จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 79.45 เป็นคณะศิลปศำสตร์
จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประการ
(การเกณฑ์ทหาร)
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ค่ำ
ค่ำ
ค่ำ ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำมสำคัญ
รายการประเมิน
ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มำตรฐำน
ของค่ำเฉลี่ย
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพและเอำใจใส่
3
5
4.41
.686
มำก
2. ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถำมตรงประเด็น
3
5
4.46
.598
มำก
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
3
5
4.33
.696
มำก
4.ข้อมูลที่ได้รับ มีควำมชัดเจน ถูกต้องและเข้ำใจง่ำย
3
5
4.44
.598
มำก
ด้านผลของการให้บริการ
5. ได้รับบริกำรตรงตำมที่คำดหวังหรือตั้งใจไว้
3
5
4.48
.503
มำก
6. แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม
3
5
4.31
.523
มำก
รวม
4.41
จำกกำรประเมินผลทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 4.41
ข้อเสนอแนะ

- มีกำรติดตำมนักศึกษำดี
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(บริการนักศึกษาวิชาทหาร : รด.)
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำย ดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด
2. กำรวิเครำะห์จำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุ ด
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยของข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด
ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 117 ชุด เป็นดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1. สถำนภำพ
เพศ
นักศึกษำ ชำย
นักศึกษำหญิง
รวม

จานวน
74
43
117

ร้อยละ
63.25
36.75
100.0

จานวน
100
17
117

ร้อยละ
85.47
14.53
100.0

1.2. สังกัด
หน่วยงาน
คณะบริหำรธุรกิจฯ
คณะศิลปะศำสตร์
รวม

ผลกำรประเมินด้ำนสังกัด เป็นคณะบริหำรธุรกิจฯ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 85.47 เป็นคณะศิลปศำสตร์
จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประการ
(การเกณฑ์ทหาร)
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ค่ำ
ค่ำ
ค่ำ ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำมสำคัญ
รายการประเมิน
ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มำตรฐำน
ของค่ำเฉลี่ย
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพและเอำใจใส่
3
5
4
.686
มำก
2. ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถำมตรงประเด็น
3
5
4.12
.587
มำก
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
3
5
4.11
.641
มำก
4.ข้อมูลที่ได้รับ มีควำมชัดเจน ถูกต้องและเข้ำใจง่ำย
3
5
4.09
.489
มำก
ด้านผลของการให้บริการ
5. ได้รับบริกำรตรงตำมที่คำดหวังหรือตั้งใจไว้
3
5
4.25
.470
มำก
6. แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม
3
5
4.04
.510
มำก
รวม
4.10
จำกกำรประเมินผลทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 4.10
ข้อเสนอแนะ

- ควรเพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนนักศึกษำ เช่น จัดสร้ำงไลน์กลุ่ม
- ควรมีอำจำรย์ผู้กำกับที่เป็นผู้หญิงเพื่อมำช่วยดูแลนักศึกษำวิชำทหำรผู้หญิง
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(บริการกองทุนกู้ยมื เพื่อการศึกษา : ก.ย.ศ.)
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำย ดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น น้อยที่สุด
2. กำรวิเครำะห์จำแนกตำมหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุ ด
ค่ำเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยของข้อ มูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ยโดย
แบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด
ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 500 ชุด เป็นดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

205
295
500

41.0
59.0
100.0

400
100
500

80.0
20.0
100

เพศ
ชำย
หญิง
คณะที่กาลังศึกษา
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะศิลปศำสตร์
รวม

ผลกำรประเมินด้ำนเพศ เป็นเพศชำย จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 เพศหญิง จำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ
59.0
ผลกำรประเมินด้ำนสังกัดคณะบริหำรธุกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 คณะ
ศิลปศำสตร์จำนวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและสวัสดิการนักศึกษา ( ก.ย.ศ )
รายการประเมิน

ค่า ค่าสูง
ต่าสุด สุด

ด้ำนกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ
1.มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่
3
นักศึกษำ
2.มีกำรจัดบริกำรทำงเว็บไซร์แก่นักศึกษำ
2
3.มีกำรอัพเดทข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่
2
นักศึกษำสม่ำเสมอ
ด้ำนกำรจัดบริกำรให้คำแนะนำให้ข้อมูล
4.ขั้นตอนในกำรขอกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
1
5.ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรของ (กยศ.)
1
6.ระยะเวลำในกำรรับเงินของ (กยศ.)
1
7.กำรติดต่อกับแผนกบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ
1
(กยศ)
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรงำนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
8.กำรแต่งกำรสุภำพ
2
9.สำมำรถให้คำแนะนำเรื่อง (กยศ.) ได้ดี
1
10.ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้อง
1
11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในกำรให้บริกำร
1
12. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมที่มีต่องำน (กยศ)
1
รวม

ค่า
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความสาคัญ
ของค่าเฉลี่ย

5

4.15

.641

มำก

5

4.30

.616

5

4.25

.553

มำก
มำก

5
5
5

4.15
4.15
4.10

.366
.366
.510

มำก
มำก
มำก

5

4.05

.587

มำก

5
5
5
5
5

4.55
4.10
4.05
4.15
4.15

.605
.716
.852
.826
.562

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.19

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ ( ก.ย.ศ )โดยรวมเท่ำกับ 4.19
อยู่ในระดับ มำก
3.ข้อเสนอแนะ
- ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับผู้กู้ยืมก่อนและหลังกำรกู้
- ควรมีกำรจัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กับผู้นำนักศึกษำ กยศ. เพื่อนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้กับรุ่นน้องในสำขำที่กู้ยืม
คะแนนเฉลี่ยรวมความพึงพอใจแผนกบริการและสวัสดิการ : 4.19
ที่
บริการ
1 ร้ำนค้ำ
2 พยำบำล
3 ผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร : เกณฑ์ทหำร
4 นักศึกษำวิชำทหำร : รด.
5 กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ : ก.ย.ศ.
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.01
4.28
4.41
4.10
4.19
4.19

ระดับความสาคัญ
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มาก
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานกิจการพิเศษ
สรุปประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกประชาสัมพันธ์
งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ มีควำมหมำยดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
น้อยที่สุด
2. การวิเคราะห์จาแนกตามหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำค่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย
(Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ย โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.50-5.00
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.50-2.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด
ผลการประเมิน (ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 200 ชุด เป็นดังนี้)
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
เพศ
จานวน (คน) ร้อยละ
ชำย
81
40.5
หญิง
118
59
รวม
200
100
ผลกำรประเมินด้ำนเพศ ผู้ใช้บริกำรเป็นเพศชำย 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 และผู้ใช้บริกำรเป็นเพศหญิง
118 คน คิดเป็นร้อยละ 59
1.2 สังกัด
คณะ/หน่วยงาน
จานวน (คน) ร้อยละ
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
141
70.5
คณะศิลปศำสตร์
73
29
รวม
200
100
ผลกำรประเมินด้ำนคณะ/หน่วยงำน ผู้ใช้บริกำรสังกัดคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน
141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และผู้ใช้บริกำรสังกัดคณะศิลปศำสตร์จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29
1.3 สถานะ
คณะ/หน่วยงาน
จานวน (คน) ร้อยละ
นักศึกษำภำคปกติ
179
89.5
นักศึกษำภำคสมทบ
21
10.5
รวม
200
100
ผลกำรประเมินด้ำนสถำนะ ผู้ใช้บริกำรเป็นนักศึกษำภำคปกติ จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 และ
ผู้ใช้บริกำรเป็นนักศึกษำภำคสมทบ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5

71

1.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ของสำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
Facebook
บอร์ดประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรตำมจุดต่ำงๆ
ป้ำยไฟวิ่ง
เสียงตำมสำย

จานวน (คน)
86
133
95
15
71
รวม
200

ร้อยละ
43
66.5
47.5
7.5
35.5
100

2. สรุปการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการทางสถิติ แผนกประชาสัมพันธ์
ประเด็น
เว็บไซต์
1.เนื้อหำของข่ำวสำร ภำษำที่ใช้สำมำรถรับรู้ เข้ำใจง่ำย และชัดเจน
2.ขนำดตัวอักษร ภำพประกอบ สีสัน มีควำมเหมำะสม น่ำสนใจ
3.สำมำรถค้นข้อมูล และเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว
4.เนื้อหำข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัยหรือทันต่อเวลำ
Facebook
1.เนื้อหำของข่ำวสำร ภำษำที่ใช้สำมำรถรับรู้ เข้ำใจง่ำย และชัดเจน
2.ขนำดตัวอักษร ภำพประกอบ สีสัน มีควำมเหมำะสม น่ำสนใจ
3.สำมำรถค้นข้อมูล และเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว
4.เนื้อหำข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัยหรือทันต่อเวลำ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ / โปสเตอร์
1.รูปแบบมีควำมสวยงำม สะดุดตำ ดึงดูดควำมสนใจ
2.ขนำดตัวอักษร ภำพประกอบ สีสัน มีควำมเหมำะสมกับขนำดของสื่อ
3.เนื้อหำของข่ำวสำมำรถรับรู้เข้ำใจได้ง่ำยและชัดเจน
ป้ายไฟวิ่ง
1.เนื้อหำข่ำวสำรในกำรนำเสนอทันต่อเหตุกำรณ์ ทันเวลำ
2.เนื้อหำในกำรนำเสนอสำมำรถรับรู้ เข้ำใจได้ง่ำยและชัดเจน
เสียงตามสาย
1.ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำษำที่ใช้ถูกต้อง
2.เนื้อหำข่ำวสำรในกำรนำเสนอสำมำรถรับรู้ เข้ำใจได้ง่ำย
และชัดเจน
3.น้ำเสียงมีควำมเหมำะสม ดึงดูด น่ำสนใจ
4.สำมำรถส่งข้อมูลข่ำวสำรได้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง
5.ควำมชัดเจนของระบบกำรกระจำยเสียง (เสียงของลำโพงชัดเจน)
รวมทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ผลการประเมิน

3.97
3.94
3.97
3.94

0.49
0.50
0.48
0.50

ดี
ดี
ดี
ดี

3.98
3.96
3.97
3.96

0.48
0.39
0.39
0.42

ดี
ดี
ดี
ดี

4.23
4.17
4.18

0.96
0.97
0.97

ดี
ดี
ดี

3.99
4.04

0.99
0.99

ดี
ดี

4.33
4.32

0.93
0.93

ดี
ดี

4.54
3.96
4.03
4.08

0.79
0.40
0.37
0.26

ดีมำก
ดี
ดี
ดี

สรุป ผลประเมินควำมพึงพอใจแผนกประชำสัมพันธ์เท่ำกับ 4.08 อยู่ในระดับดี
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สรุปการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกศิลปวัฒนธรรม
งานกิจการพิเศษ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ข้อมูลจาเพาะ
1. แบบประเมิน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แต่ละระดับ
มีควำมหมำยดังนี้
5 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
ดีมำก
4 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
มำก
3 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
ปำนกลำง
2 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
น้อย
1 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น
น้อยที่สุด
2. การวิเคราะห์จาแนกตามหัวข้อที่ประเมิน โดยรำยงำนผลสรุปทั้งหมดในรูปตำรำง แสดงว่ำค่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย
(Arithmetic Mean) ค่ำกำรกระจำยข้อมูล (Standard Deviation) และระดับควำมสำคัญของค่ำเฉลี่ย โดยแบ่งเป็นช่วง
ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.50-5.00
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.50-2.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.49
หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด
ผลการประเมิน (ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมที่ได้รับ จำนวน 200 ชุด เป็นดังนี้)
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชำย
81
43.7
หญิง
118
56.29
รวม
200
100
ผลกำรประเมินด้ำนเพศ ผู้ใช้บริกำรเป็นเพศชำย 81 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 และผู้ใช้บริกำรเป็นเพศหญิง 118
คน คิดเป็นร้อยละ 56.29
1.2 ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
จานวน (คน)
ร้อยละ
ข้ำรำชกำร
4
2
พนักงำนมหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร
11
5.5
ลูกจ้ำงประจำ
2
1
ลูกจ้ำงชั่วครำว
14
7
นักศึกษำ
169
84.5
รวม
200
100
ผลกำรประเมินด้ำนตำแหน่ง ผู้ใช้บริกำรเป็นข้ำรำชกำร จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ผู้ใช้บริกำรเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ผู้ใช้บริกำรเป็นลูกจ้ำงประจำ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
1 ผู้ใช้บริกำรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวจำนวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และผู้ใช้บริกำรเป็นนักศึกษำ จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ
84.5
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1.3 คณะ/หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะศิลปศำสตร์
สำนักงำนวิทยำเขตฯ

จานวน (คน)
ร้อยละ
111
55.5
73
36.5
16
8
รวม
200
100
ผลกำรประเมินด้ำนคณะ/หน่วยงำน ผู้ใช้บริกำรคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.5 ผู้ใช้บริกำรสังกัดคณะศิลปศำสตร์จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และผู้ใช้บริกำรสังกัดสำนักงำนวิทยำ
เขตฯ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8
2. สรุปการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการทางสถิติ แผนกศิลปวัฒนธรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเด็น
กำรชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรที่ชัดเจน
กระบวนกำรและขั้นตอนให้บริกำรมีควำมเหมำะสม
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
ควำมสะดวกรวดเร็วที่ได้รับในกำรติดต่อขอใช้บริกำร
บริกำรด้วยควำมสุภำพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย/บุคลิก/ ท่ำทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม
ภำพรวมของแผนกศิลปวัฒนธรรม ท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด
รวมทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย
4.15
4.14
4.15
4.15
4.14
4.07
4.07
4.09
4.12

S.D.
0.37
0.36
0.38
0.37
0.37
0.32
0.32
0.30
0.00

ผลการประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

สรุป ผลประเมินควำมพึงพอใจแผนกศิลปวัฒนธรรมเท่ำกับ 4.12 อยู่ในระดับดี
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รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560

สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

สรุป ผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ การดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 จากการเปรียบเทียบปี
การศึกษา 2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ดังตารางนี้
ค่าเฉลี่ย
ลาดับ
ที่

หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

1

งานบริหารงานทั่วไป

4.21

4.23

2

งานบริหารงานบุคคล

4.25

4.29

3

งานคลัง

4.16

4.25

4

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4.00

4.06

5

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.16

4.22

6

งานนโยบายและแผน

4.09

4.14

7

งานพัฒนานักศึกษา

4.09

4.19

8

งานกิจการพิเศษ

4.08

4.10

4.13

4.18

รวม

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
4.4
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560

งานบริหาร
ทั่วไป

งาน
บริหารงาน
บุคคล

งานคลัง

4.21
4.23

4.25
4.29

4.16
4.25

งานวิทย
งานส่งเสิรม
บริการและ งานนโยบาย
วิชาการและ
เทคโนโลยี และแผน
งานทะเบียน
สารสนเทศ
4.00
4.16
4.09
4.06
4.22
4.14

งานพัฒนา
นักศึกษา

งานกิจการ
พิเศษ

4.09
4.19

4.08
4.10

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่ ผลการประเมินความพึงพอใจ

1

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)

งานบริหารงานทั่วไป
(1) แผนกสารบรรณ

4.48

(2) แผนกอาคารสถานที่

4.47

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา

- ควรมี ม าตรฐานในการตรวจงาน - มี ก ารตรวจงานอย่ า งละเอี ย ดและ
บางครั้ ง งานมี ก ารแก้ ไ ขซ้ าซ้ อ น เป็นมาตรฐาน มีการเปลี่ยนระบบส่ง
ทาให้งานล้าช้า
เอกสารเป็นระบบ E – Document
รายบุคคล/คณะ เพื่อลดทรัพยากร
กระดาษ
- ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ า และ - มี ก ารปรั บ ปรุ งห้ อ งสุ ข า ห้ อ งเรี ย น
ห้องเรียน ห้องทางานเจ้าหน้าที่ไม่ ห้ อ งท างาน และบริ เ วณต่ า งๆ ให้
สะอาด
สะอาดและพร้อมใช้งาน
- สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
- จั ด ร ะ เบี ยบ สถานที่ จ อดรถให้
เพียงพอต่อการใช้บริการ

ตลอดปี

- การเสนองานเพื่อให้ผู้บริหารลงนาม
ไ ด้ ไ ว ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

ตลอดปี

- ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งท างานเจ้ า หน้ า ที่
สถานที่โดยรอบสะอาดขึ้น

(3) แผนกยานพาหนะ

4.06

- รถไม่ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ บ ริ ก าร - มีการจัดหายานพาหนะให้เพียงพอ
เนื่องจากเกิดอุทกภัยทาให้รถของ ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารโดยใช้ ร ะบบการ
วิทยาเขตฯ เสียหาย
เช่าบริษัทภายนอกด้วย

ตลอดปี

(4) แผนกรักษาความปลอดภัย

4.02

- พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย - มีการจัดระเบียบการจราจร และจด
สุภาพและให้บริการอย่างเต็มที่
บั น ทึ ก ประจ าวั น การเข้ า – ออก
ของบุคคลและข้อผิดสังเกต

ตลอดปี

- มี ส ถานที่ จ อดรถเพิ่ ม เติ ม โดยมี
สัดส่วนที่ชัดเจนระหว่างรถยนต์และ
ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ แ ล ะ มี ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์บอกสถานที่จอด
- ซ่ อ มบ ารุ ง รถที่ ยั ง สามารถซ่ อ มได้
ส่ ว น ร ถ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ซ่ อ ม ไ ด้
ดาเนินการจัดหารถทดแทน โดยใช้
ระบบการเช่าบริษัทภายนอกด้วย
- มี ก ารจั ด ระเบี ย บการจราจร และ
สถานที่จอดรถอย่างเหมาะสม
- มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น แก่ อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่
นั ก ศึ ก ษา และบุ ค คลที่ ม าติ ด ต่ อ ที่
วิทยาเขตฯ เพิ่มขึ้น

ลาดับที่ ผลการประเมินความพึงพอใจ

1

งานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
(5) แผนกประชุมและพิธีการ

รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)
4.12

4.23

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา

-

-

-

-

นางสาวศุทธินี พายตะคุ: ผู้รายงาน

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่ ผลการประเมินความพึงพอใจ
2

งานบริหารงานบุคคล
(1) แผนกบริหารงานบุคคล

(2) แผนกทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ

รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)
4.28

4.31

4.29

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา

- สถานที่คับแคบและไม่เป็นระเบียบ - จั ด พื้ น ที่ ใ หม่ ให้ ก ว้ า งขึ้ น และ
แบ่งเป็นสัดส่วน
- จัดระเบียบของใช้ และวัสดุต่างๆ ให้
เป็นระเบียบ และให้สะอาด

1 เดือน

- หลั ก ฐานในทะเบี ย นประวั ติ มี ไ ม่ - จั ด ท าข้ อ มู ล บุ ค ลากรทั้ ง ประวั ติ
ครบ และไม่เป็นปัจจุบัน
การศึ ก ษา ที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ใ ห้
เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ความสะดวกใน
การค้ น หาข้ อ มู ล โดยไม่ ต้ อ งรื้ อ
เอกสาร
- สถานที่คับแคบและไม่เป็นระเบียบ - มีการจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยในงาน
บริหารงานบุคคลเพื่อสะดวกในการ
ติ ด ต่ อ ราชการของบุ ค ลากรทาง
การศึกษา

ตลอดปี

- ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่ม
มากขึ้นจากปีก่อน
- สถานที่ ท างานสะอาด และเป็ น
ระเบียบมากขึ้น
- พื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สะดวกต่ อ การติ ด ต่ อ
งาน
- ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น และตรงตามความ
เป็นจริง

ตลอดปี

- พื้นที่ใช้สอยของแผนกมีมากขึ้นและ
เป็นระเบียบยิ่งขึ้น

นางสาวญานิศา เที่ยงสนิท : ผู้รายงาน

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่ ผลการประเมินความพึงพอใจ
3

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา

งานคลัง
(1) แผนกการเงิน

4.47

- การบริการในเวลาพักเที่ยง

- มีการให้บริการในเวลาพักเที่ยง โดย
สั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
เวลาพักเที่ยง
- เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีน้อย ทาให้ ขอเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ และรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ใหม่ทดแทนตาแหน่งเดิมที่
งานล่าช้า
ขาดไป และปรั บ ปรุ ง การเบิ ก
จ่ายเงินเป็นเช็ค

ตลอดปี

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
- ลดระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารได้
กระชับ และไวมากขึ้น
- - มี ก ารสรรหาเจ้ า หน้ า ที่ ท ดแทน
ตาแหน่งที่ขาดหาย

(2) แผนกบัญชี

4.22

- การทาเอกสารค่อนข้างล่าช้า

- จั ด หาห้ อ งเก็ บ เอกสารเพื่ อสะดวก
ต่อการค้นหา

ตลอดปี

(3) แผนกพัสดุ

4.06

- สถานที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการ - ของบประมาณในการปรับปรุงห้อง
รับบริการ
พั ส ดุ โดยการท ารุ ป แบบ Built in
เพื่ อ ประหยั ด เนื้ อ ที่ ใ นการเก็ บ
เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

ตลอดปี

- ผู้ รั บ บริ ก ารได้รับ ข้ อมู ล/เอกสารที่
รวดเร็ว ถูกต้อง
- - การจัดเอกสารเป็นระเบียบ เป็น
หมวดหมู่ ง่ า ยต่ อ การจั ด เก็ บ และ
การค้ น หา ท าให้ ป ระหยั ด เวลาใน
การให้บริการ
- รออนุมัติงบประมาณ

รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

4.25

นายพสิษฐ์ ศรีสุจริต : ผู้รายงาน

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่ ผลการประเมินความพึงพอใจ

4

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(1) แผนกทะเบียนและสถิติ
4.16
นักศึกษาและแผนก
ประมวลผลและระเบียน
นักศึกษา
(2) แผนกส่งเสริมบริการ
วิชาการ

4.00

(3) แผนกเอกสารการพิมพ์

4.04

รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

4.06

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

- ผู้มาขอรับบริการห้อง CPC SMART - มีการจัดสถานที่ให้เพียงพอต่อการ
CENTER ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวก บริการ
เพราะพื้นที่คับแคบ บางครั้งต้องมา - มี ค อมพิ ว เตอร์ ใ ห้ บ ริ ก ารในการ
ยื น รอเพื่ อ ที่ จ ะรั บ บริ ก าร ถ้ า มี สืบค้นข้อมูล
นักศึกษามาติดต่อเป็นจานวนมาก
- คาสั่งแต่งตั้งทางานออกล้าช้า
- ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ ส่ ง รายชื่ อ
คณะกรรมการให้เร็วยิ่งขึ้น
- การตรวจสอบคาสั่งให้ถูกต้องเป็น
มาตรฐาน ลดข้อผิดพลาด และลด
ระยะเวลาในการจัดทาคาสั่ง
- พื้นที่ในการให้บริการไม่เพียงพอ
- จัดเก็บและปรับปรุงพื้นที่ให้มีพื้นที่
- การจากัดสิทธิ์คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า ในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น
มาภายในห้องจัดทาข้อสอบ
- ไม่ ใ ห้ ผู้ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เข้ า มา
- วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการจั ด ท าเอกสาร ในช่วงจัดทาข้อสอบทุกกรณี
ไม่เพียงพอ
- จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน
ให้เพียงพอต่อการให้บริการ

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา

ตลอดปี

- มีการให้บริการตามที่ดาเนินการไป
แล้ว

ตลอดปี

- ผู้รับบริการมีความพอใจเพิ่มขึ้น
- คาสั่งแต่งตั้งทางานออกเร็วขึ้น และ
ข้อผิดพลาดน้อยลง

ตลอดปี

- มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น และ
เป็นระเบียบ
- มี ก ารติ ด ป้ า ยประกาศห้ า มผู้ ไ ม่
เกี่ ย วข้ อ งเข้ า มาในพื้ น ที่ ร ะหว่ า ง
จัดทาข้อสอบ
- มีอุปกรณ์สานักงานเพียงพอต่อควา
ต้องการ
นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ์ : ผู้รายงาน

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่ ผลการประเมินความพึงพอใจ

5

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แผนกห้องสมุด
4.16

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา

- จ านวนทรั พ ยากรไม่ เ พี ย งพอต่ อ - จัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม ให้เพียงพอ
ผู้รับบริการ
ต่อจานวนผู้รับบริการ
- ห้องค้นคว้ามีน้อย
- จัดหาพื้นที่สาหรับเป็นห้องค้นคว้า
ข้ อ มู ล จั ด มุ ม นั่ ง พั ก ผ่ อน เ พิ่ ม
ห้องเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

ตลอดปี

- ปริมาณทรัพยากรเพิ่มขึ้น
- จัดหาข้อมูลบทความให้บริการ
- มีห้องค้นคว้า 4 ห้อง
- ความพึ งพอใจของผู้รับบริการเพิ่ม
มากขึ้น

(2) แผนกระบบสารสนเทศ

4.23

- คอมพิวเตอร์บางเครื่องใช้งานไม่ได้ - ตรวจสภาพคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
- มีโปรแกรมไม่ตรงตามความต้องการ ใช้งานได้อยู่เสมอ
- เพิ่ ม โปรแกรมที่ จ าเป็ นไว้ ใ นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

ตลอดปี

- มี ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถใช้ งานได้
และเพียงพอต่อการรับบริการ
- ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น

(3) แผนกระบบเครือข่าย

4.19

- มีอุปกรณ์ Firewall ที่เป็นรุ่นเก่า
- บางวัน WIFI ใช้งานไม่ได้ ไม่เสถียร

- ปรับปรุงเครือข่าย ให้เสถียรมากขึ้น
และสามารถใช้ WIFI ได้ทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดปี

- เครือข่ายเสถียรมากขึ้น
- ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

(4) แผนกโสตทัศนูปกรณ์

4.31

- ทรัพยากรไม่ตรงตามความต้องการ - ส ารวจ/จั ด หาทรั พ ยากร ตาม
- เพิ่มระบบการรับการบริการร่วมกับ ระเบียบพัสดุ
แผนกอาคารสถานที่ ในการขอใช้ - ปรับปรุงช่องทางการประสานงาน
ห้องประชุม ห้องเรียน และสถานที่ ร ะ ห ว่ า ง ง า น บ ริ ก า ร ด้ า น
ต่างๆ
โสตทัศนูปกรณ์และแผนกอาคารใน
การให้บริการห้องประชุม ห้องเรียน
แ ล ะ ส ถา นที่ โ ด ย ใช้ ใบ ค าขอ
ให้บริการในใบเดียวกันเพื่อให้เป็น
การบริการแบบ one stop service
และลดทรัพยากรกระดาษ
- สรรหาเจ้ า หน้ า ที่ เ พิ่ ม เติ ม ทดแทน
- เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร มี น้ อ ย เจ้าหน้าที่ทลี่ าออกไป
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

ตลอดปี

- มีทรัพยากรตามระเบียบพัสดุ
- อยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการ

รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

4.22

- มีการสรรหาเจ้าหน้าที่มาทดแทน
นางสาวฉลอม สิมพันธ์ : ผู้รายงาน

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่ ผลการประเมินความพึงพอใจ

6

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา

งานนโยบายและแผน
(1) แผนกนโยบาย

4.09

-

-

-

-

(2) แผนกงบประมาณ

4.11

-

-

-

-

(3) แผนกประกันคุณภาพ

4.23

-

-

-

-

รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

4.14

นางสาวศิริวลัย วรรณโต : ผู้รายงาน

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่ ผลการประเมินความพึงพอใจ
7

งานพัฒนานักศึกษา
(1) แผนกกิจกรรมนักศึกษา

รวมคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจแผนกกิจกรรมนักศึกษา
(2) แผนกกีฬาและนันทนาการ
2.1 สนามกีฬาและการ
เบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬา

2.2 ห้องฟิตเนส
รวมคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจแผนกกีฬาและ
นันทนาการ

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)
4.31

4.31
3.99

3.91
3.95

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

- ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ตรง - มีการสารวจกลุ่มเป้าหมายก่อนทา
กับวันที่นักศึกษาหรือกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม และทุกกิจกรรมที่จดั จะมี
ไม่มีการเรียนการสอน หรือหากวัน การแจ้งให้กับทางคณะ และ
ไหนมี ก ารเรี ย นการสอน และ อาจารย์ผู้สอนทราบ พร้อมกับทา
จาเป็นต้องให้นักศึกษาเข้าร่วม ให้ บันทึกขออนุมัติเวลาเรียนให้กับ
ขออนุมัติเวลาเรียนให้นักศึกษาด้วย
นักศึกษา
- หลั งจากที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมควรมี - มีการลงรูปกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง
ก า ร ส รุ ป เ ช่ น ล ง รู ป กิ จ กร ร ม เว็บไซต์ และFacebook Fanpage CPC
ประชาสัมพันธ์ตามช่อ งทางต่ าง ๆ
ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบ
-

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการ
ปรับปรุง/พัฒนา

1 เดือน

- นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้โดยไม่มผี ลกระทบต่อการเรียน
- มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

- นักศึกษาและบุคลากรเข้าถึงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทาง
Fanpag CPC และเว็บไซต์

- ควรมีการขยายและปรับปรุงสนาม - นาเสนอแจ้งให้ผู้บริหารทราบเรื่อง ปีงบประมาณ - อยู่ระหว่างดาเนินการ
กีฬา และห้องฟิตเนส
พื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก าร เพื่ อ จั ด ท าคา
ของบประมาณการก่อสร้าง ในการ
ขยายหรือปรับปรุง
- - อยู่ระหว่างดาเนินการ
- อุปกรณ์ออกกาลังกายชารุด ควรมี - ข อ อ นุ มั ติ จั ด ซื้ อ อุ ป กร ณ์ กี ฬ า
เพิ่มเติม
อุปกรณ์การออกกาลังกายมากขึ้น
- ควรมีการจัดห้องออกกาลังกาย เช่น - จัดทาโครงการเพื่อจ้างเจ้าหน้ า ที่ ปีงบประมาณ - รองบประมาณจัดทาโครงการ
แอโรบิค โยคะ ฯลฯ
หรือครูสอนออกคลาสกาลังกาย
เสนอแล้ว

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่
7

ผลการประเมินความพึงพอใจ
งานพัฒนานักศึกษา (ต่อ)
(3) แผนกแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
แผนกแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ
(4) แผนกบริการและสวัสดิการฯ
4.1 ผู้ใช้บริการร้านค้าภายใน
วิทยาเขตฯ

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)
4.12

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา

- อย า กมี ห้ องบ ริ กา ร ส า ห รั บ ให้ - จั ด ห้ อ งให้ ค าปรึ ก ษาที่ เ ป็ นสัดส่วน
คาปรึกษา
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ แ ผนกแนะแนว
แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
นักศึกษาทราบ

1 เดือน

- นักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษา ที่ห้อง
ให้คาปรึกษา โดยจะมีอาจารย์คอยให้
คาปรึกษา

- สถานที่ไม่เพียงพอ

ตลอดปี
การศึกษา

- ร้านค้าเพิ่มขึ้น

4.12

4.01
- อาหารบางร้านไม่ถูกสุขลักษณะ

4.2 ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

4.28

- น าเสนอผู้ บ ริ ห าร จั ด ท าโครงการ
ขยายซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารและ
สถานที่/จัดหาร้านค้ามาเพิ่ม
- กร ร ม กา ร ร้ า นค้ า ฯ แ จ้ งไ ป ยั ง
ผู้ประกอบการร้านค้าให้ดูแลรักษา
ความสะอาดให้มากยิ่งขึ้น
- ประสานงานกรมอนามัย กระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ ห้ จั ด อ บ ร ม แ ก่
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง
สุ ข อนามั ย ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ
ร้านอาหาร
- จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
การปฐมพยาบาล
- จั ด บอร์ ด แผ่ น พั บ ใบปลิ ว หรื อ
เฟสบุ๊ ค เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องสุขภาพ
ให้นักศึกษาทราบ
- ขออนุมัติปรับปรุงพื้นที่

- ควรมี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้ ก าร
ป ฐ ม พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต้ น ใ ห้ กั บ
นักศึกษา หรือมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่อง
สุ ข ภาพให้ อ าจารย์ เจ้ า หน้ า ที่
และนักศึกษาทราบ
- ควรแยกสัดส่วนห้องพยาบาลชาย หญิง
- ควรมี พั ด ลมดู ด อากาศและฟอก - ขออนุมัติจัดซื้อพัดลมดูดอากาศและ
อากาศ เพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้น
ฟอกอากาศ

- อาหารสด สะอาด ปรุ งสดร้ อ น ทุ ก
ร้าน และถูกสุขอนามัย ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจมากขึ้น

1 เดือน

- โครงการมีการดาเนินการไปแล้ว รอ
อนุมัติ
- มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร ให้
นักศึกษาทราบ ทาให้นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลเรื่องสุขภาพหลายช่องทาง เช่น
เฟสบุ๊ค บอร์ด แผ่นพับ ฯลฯ
- อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติ
- อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติ

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่

ผลการประเมินความพึงพอใจ

7

งานพัฒนานักศึกษา (ต่อ)
4.3 ผู้ใช้บริการงานผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการ (การเกณฑ์
ทหาร)
4.4 ผู้ใช้บริการงานนักศึกษา
วิชาทหาร (ร.ด.)
4.5 ผู้ใช้บริการงานกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแผนก
บริการและสวัสดิการฯ
รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจงานพัฒนา
นักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา

4.41

-

-

-

-

4.10

-

-

-

-

ตลอดปี
การศึกษา

- นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

4.19

- ควรมี ก ารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ - จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่ อ ง กยศ. ที่ นั ก ศึ ก ษาที่ กู้ ยื ม ต้ อ ง
ปฏิบัติ

4.19
4.14

นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ : ผู้รายงาน

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ลาดับที่
8

ผลการประเมินความพึงพอใจ
งานกิจการพิเศษ
(1) แผนกประชาสัมพันธ์

(2) แผนกศิลปวัฒนธรรม
รวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย
(3.70)
4.08

4.12
4.10

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

- การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย มี - ของบ ป ร ะ ม า ณ ป รั บ ป รุ งพื้ น ที่
เสียงแทรก ได้ยินไม่ชัดเจน
เพิ่ ม เติ ม โดยการแบ่ ง พื้ น ที่ ก าร
ประชาสั ม พั น ธ์ เ สี ย งตามสาย เป็น
ห้องสาหรับประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายโดยเฉพาะ
- การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้ - ของบประมาณปรับปรุงพื้นที่สาหรับ
เครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่ ทาให้เกิด ห้ อ งจั ด ท าสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ต้ อ งใช้
สารเคมีมาเกี่ยวข้อง
มลภาวะเป็นพิษ
-

-

ระยะเวลา
ตลอดปี

ผลการดาเนินงานจากการปรับปรุง/
พัฒนา
- รออนุมัติงบประมาณ

- รออนุมัติงบประมาณ

-

นางสาวอาทิตยา เกษรจันทร์ : ผู้รายงาน

คำนำ
ส ำนั ก งำนวิ ท ยำเขตจั ก รพงษภู ว นำรถเป็ น หน่ ว ยงำนให้ บ ริ ก ำรได้ จั ด ท ำ มำตรฐำนขั้ น ตอนกำร
ปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedures: SOP) ซึ่งประกอบไปด้วย 8 หน่วยงำน คือ 1) งำนบริหำรงำนทั่วไป
2) งำนบริหำรงำนบุ คคล 3) งำนคลัง 4) งำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบีย น 5) งำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 6) งำนนโยบำยและแผน 7) งำนพัฒนำนักศึกษำ 8) งำนกิจกำรพิเศษ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนใช้เป็นแนวทำงใน
กำรดำเนินงำนตำมภำระงำนของแต่ละหน่วยงำน ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำน สำมำรถดำเนินงำนแทนกันได้
ส ำนั กงำนวิทยำเขตจั กรพงษภูว นำรถ จะติ ดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่กำหนดของขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) เพื่อนำข้อเสนอแนะมำพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรให้ได้มำตรฐำนและมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรภ

สารบัญ

หน้า

 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินงานระบบสารบรรณ (การรับหนังสือราชการ)...............................................................................................................................1
-

ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ (การรับหนังสือราชการ)...........................................................................................................1

-

Flowchart การดาเนินงานระบบสารบรรณ (การรับหนังสือราชการ)...................................................................................................3

การจัดทาคาเสนอของบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินนอกงบประมาณ).........................................................................................4
-

ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดทาคาเสนอของบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินนอกงบประมาณ).............................................4

-

Flowchart การจัดทาคาเสนอของบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินนอกงบประมาณ).............................................................6

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ............................................................................................................................................................................7
-

ชั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ.......................................................................................................................................................7

-

Flowchart การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ..............................................................................................................................................11



สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ UT-SOP-001
(การรับหนังสือราชการ)

(Standard Operating Procedure: SOP)
มทร.ตะวันออก

ลำดับ
ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

เขียนโดย : สนง.วข.จักรพงษภูวนารถ
ออกวันที่ ควบคุมโดย : ผอ.สนง.วข.
3 ก.ค. 2561 อนุมัตโิ ดย :…………………………………

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

2

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

รับหนังสือและ
คัดแยกเอกสาร

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

ลงทะเบียน
หนังสือ
แก้ไข

3

หัวหน้า
แผนก
สารบรรณ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหาร
4

5

ไม่เห็นชอบ

ผอ.
สานักงาน
วิทยาเขต
รอง
อธิการบดี
หรือ
ผู้รับมอบ
อานาจ

เสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ
เห็นชอบ

บันทึกคาสั่งการ
และสาเนาหนังสือ

รับหนังสือจากหน่วยงาน
ภายนอก/ภายใน และจาก
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

2 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ

ลงทะเบียนรับหนังสือ
โดยแยกเป็นทะเบียนหนังสือ
รับภายใน และทะเบียน
หนังสือรับภายนอก

3 นาที/
เรื่อง

01 ทะเบียนหนังสือ
รับภายใน
02 ทะเบียนหนังสือ
รับภายนอก

- ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของหนังสือ และ
เอกสารแนบ
- กรณีหนังสือครบถ้วนถูกต้อง
พิจารณากลั่นกรอง เกษียน
เสนอผู้บริหารพิจารณา
- กรณีหนังสือไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ประสานส่งคืน
เจ้าของเรื่องดาเนินการ
แก้ไข

5 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ

- เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการ

3 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ

- นาหนังสือเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการ
โดยนาเสนอผ่านอานวยการ
สานักงานวิทยาเขตฯ

2 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

1

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ UT-SOP-001
(การรับหนังสือราชการ)

(Standard Operating Procedure: SOP)
มทร.ตะวันออก

ลำดับ
ผู้รับผิดชอบ
ที่

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

เขียนโดย : สนง.วข.จักรพงษภูวนารถ
ออกวันที่ ควบคุมโดย : ผอ.สนง.วข.
3 ก.ค. 2561 อนุมัตโิ ดย :…………………………………

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้อง

1
6

7

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

เจ้าหน้าที่
แผนก
สารบรรณ

บันทึกคาสังการ ออกเลข
และสาเนาหนังสือ

ส่งหนังสือให้หน่วยงาน/
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- บันทึกคาสั่งการ ลงใน
ทะเบียนหนังสือรับภายใน
ภายนอก
- หนังสือที่ส่งภายนอก ออก
เลขที่ หนังสือ วัน เดือน ปี
- คาสั่ง ประกาศ ออกเลขที่
คาสั่ง และลงวันที่
- สาเนาหนังสือเพื่อจัดส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
จัดเก็บเข้าระบบสืบค้น

3 นาที/
เรื่อง

- หนังสือต่างๆ
01 ทะเบียนหนังสือ
รับภายใน
02 ทะเบียนหนังสือ
รับภายนอก

ดาเนินการส่งหนังสือถึง
หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2 นาที/
เรื่อง

หนังสือต่างๆ

เสร็จสิ้น

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

2

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
ขั้นตอนการดาเนินงานระบบสารบรรณ UT-SOP-001
(การรับหนังสือราชการ)

(Standard Operating Procedure: SOP)
มทร.ตะวันออก

เขียนโดย : สนง.วข.จักรพงษภูวนารถ
ออกวันที่ ควบคุมโดย : ผอ.สนง.วข.
3 ก.ค. 2561 อนุมัตโิ ดย :…………………………………

เริ่มต้น
รับหนังสือและ
คัดแยกเอกสาร

ลงทะเบียน
หนังสือ
ตรวจสอบ แก้ไข
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหาร
ไม่เห็นชอบ

เสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ
เห็นชอบ

บันทึกคาสั่งการ
และสาเนาหนังสือ
บันทึกคาสังการ ออก
เลข และเนาหนังสือ
ส่งหนังสือให้
หน่วยงาน/บุคคลที่
เกี่ยวข้อง

เสร็จสิ้น
SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

3

สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานนโยบายและแผน
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

มทร. ตะวันออก
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
ขั้นตอน การจัดทาคาสนนอของบประมา
(สงินงบประมา แผ่นดิน/สงินนอกงบประมา )

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

รหันสอกนาร
OCC-SOP-001

ออกวันที่ สขียนโดย : งานนโยบายและแผน
3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายฯ
อนุมัติโดย : …………………………….

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

สริ่มต้น
1

งานนโยบาย
และแผน

2

งานนโยบาย
และแผน

3

งานนโยบาย
และแผน

4

งานนโยบาย
และแผน

5

งานนโยบาย
และแผน

รับนโยบายจากค ะกรรมการ
ประจา/บริหาร วข.

กาหนดแผนการจัดทา
คาสนนอของบประมา

แจ้งและจัดน่งหนังนือสวียน
ถึงหน่วยงาน

รวบรวมและตรวจนอบ
รายละสอียด
คาสนนอของบประมา
หน่วยงานในนังกัด
นรุปกรอบวงสงินในภาพรวม
และจัดสรียงลาดับของ
หน่วยงาน

รั บ นโยบายจากค ะกรรมการ
ประจา/บริหาร วข.

1 วัน

- บันทึกข้อความ
จากมหาวิทยาลัย
สรื่อง การจัดทาคา
สนนอขอ งปม.
- คู่มือการจัดทาคา
สนนอของบประมา
- แผนการจัดทาคา
สนนอของบประมา

กาหนดระยะสวลาในการจัดทาคา
สนนอของบประมา ให้ทันต่อการ
นาน่งมหาวิทยาลัย

1 วัน

จัดทาหนังนือและแบบฟอร์ม แจ้ง
สวียนถึงหน่วยงานให้น่งคาสนนอขอ
งบประมา และก าหนดสวลาใน
การจัดน่ง

1 วัน

- หนังนือแจ้งสวียน

รวบรวมตรวจนอบรายละสอียดคา
สนนอของบประมา หากมี ก าร
แ ก้ ไ ข จ ะ มี ก า ร แ จ้ ง คื น ไ ป ยั ง
หน่วยงานสพื่อแก้ไข

15 วัน

- รายการข้อมูลที่
สนนอของบประมา

นรุ ป กรอบวงสงิ น ค าสนนอขอ
งบประมา และข้อมูลสพื่อสตรียม
ให้ค ะกรรมการพิจาร าคาสนนอ
ของบประมา พิจาร าต่อไป

10 วัน

- สอกนารนรุปกรอบ
วงสงินคาสนนอขอ
งบประมา
ภาพรวมของ
หน่วยงานทั้งหมด

1

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

4

มทร. ตะวันออก
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
ขั้นตอน การจัดทาคาสนนอของบประมา
(สงินงบประมา แผ่นดิน/สงินนอกงบประมา )

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
1

6

รหันสอกนาร
OCC-SOP-001

ออกวันที่ สขียนโดย : งานนโยบายและแผน
3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายฯ
อนุมัติโดย : …………………………….

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการนานักงานวิท ยาสขต
จั น ทบุ รี น าข้ อ มู ล ค าสนนอขอ
งบประมา รายจ่ า ยประจ าปี
วิทยาสขตจักรพงษภูวนารถสนนอ
ต่อค ะกรรมการบริหารวิทยาสขต
จันทบุรีสพื่อพิจาร าอนุมัติ

1 วัน

- มติการประชุม
พิจาร าคาสนนอขอ
งบประมา

ด าสนิ น การแก้ ไ ขข้ อ มู ล ตามค า
สนนอแนะและจัดทาสล่มคาสนนอ
ของบประมา ประจาปี ของวิทยา
สขตจันทบุรี พร้อมทั้งจัดน่งไปยั ง
มหาวิทยาลัยสป็นลาดับถัดไป

5 วัน

- นรุปคาสนนอขอ
งบประมา รายจ่าย
ประจาปี
งบประมา วิทยา
สขต

กลับไป
ขั้นตอนที่ 3

นานักงาน
วิทยาสขต

ไม่สห็นชอบ
ค ะกรรมการ
ประจา/บริหาร
วข. พิจาร าคา
สนนอขอ
งบประมา
สห็นชอบ

7

งานนโยบาย
และแผน

สนนอคาของบประมา วข.
ต่อมหาวิทยาลัย
สพื่อพิจาร า

นิ้นนุด
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มทร. ตะวันออก
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
ขั้นตอน การจัดทาคาสนนอของบประมา
(สงินงบประมา แผ่นดิน/สงินนอกงบประมา )

รหันสอกนาร
OCC-SOP-001

ออกวันที่ สขียนโดย : งานนโยบายและแผน
3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย : หัวหน้างานนโยบายฯ
อนุมัติโดย : …………………………….

ขั้นตอน กำรจัดทำคำเสนอของบประมำณ (เงินงบประมำณแผ่นดิน/เงินนอกงบประมำณ)
สริ่มต้น
รับนโยบายจากค ะกรรมการ
ประจา/บริหาร วข.
กาหนดแผนการจัดทา
คาสนนอของบประมา
แจ้งและจัดน่งหนังนือสวียน
ถึงหน่วยงาน
ตรวจนอบรายละสอียด
คาสนนอของบประมา
หน่วยงานในนังกัด
นรุปกรอบวงสงินในภาพรวม
และจัดสรียงลาดับของ
หน่วยงาน

ค ะกรรมการ
ประจา/บริหาร
วข. พิจาร าคา
สนนอขอ

ไม่สห็นชอบ

สห็นชอบ
สนนอคาของบประมา วข.
ต่อมหาวิทยาลัย
สพื่อพิจาร า
นิ้นนุด
SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภ ูวนำรถ

งานคลัง
มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
ประจาปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN – OK : CHAKRABONGSE BHUVANARTH CAMPUS

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รหัสเอกสาร
ออกวันที่ เขียนโดย แผนกการเงิน
CPC-SOP-001 3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย หัวหน้างานคลัง
อนุมัติโดย ………………………..

มทร. ตะวันออก

ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงำน

เริ่ม

1

2

ผู้ขอเบิก

งานสาร
บรรณคลัง

ผู้มาขอเบิกเสนอเรื่องขอเบิก
งบประมาณ

รับเรื่องขอเบิก

1. เอกสารการขอการเบิกจ่าย
- ใบอนุมัติจัดซ้อจัดจ้างที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบ
แจ้ ง หนี้ ใ ห้ กั บ สารบรรณเจ้ า หน้ า ที่
การเงินเพื่อทาการลงรับหนังสือ
- บั นทึ กข้ อความการขอเ บิ ก
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิ นงาน/การ
เดิ น ทางไปราชการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
เรียบร้อยแล้วให้กับสารบรรณเจ้าหน้าที่
การเงินเพื่อทาการลงรับหนังสือ
1. เอกสารการเบิกจ่าย
- ใบอนุมัติจัดซ้อจัดจ้างที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบ
แจ้งหนี้
- บั นทึ กข้ อความการขอเ บิ ก
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิ นงาน/การ
เดิ น ทางไปราชการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
เรียบร้อยแล้ว

10 นาที

1 วัน

1.ใบอนุมัติจัดซื้อจัด
จ้าง/บันทึกข้อความ
ขอเบิกจ่ายเงิน
2.บั น ทึ ก ข้ อ ความที่
ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆใน
การดาเนินงาน/การ
เดินทางไปราชการ
3.ใบเสร็จตัวจริง/ใบ
แจ้งหนี้
1.ใบอนุมัติจัดซื้อจั ด
จ้าง/ใบเบิกค่าใช้จ่าย
ในการ เดิ น ทางไป
ราชการ
2.บันทึกข้อความของ
เบิกจ่ายเงิน
3.บั นทึ กข้ อความที่
ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด า เ นิ นงา น/ กา ร
เดินทางไปราชการ
4.ใบเสร็จตัวจริ ง/ใบ
แจ้งหนี้

1
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รหัสเอกสาร
ออกวันที่ เขียนโดย แผนกการเงิน
CPC-SOP-001 3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย หัวหน้างานคลัง
อนุมัติโดย ………………………..

มทร. ตะวันออก

ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงำน

1
กลับไปขั้นตอนที่ 2

กรณีไม่ถูกต้อง

3

จนท. การเงิน
ตรวจสอบ
เอกสารการ
ขอเบิก

กรณีถูกต้อง

ไม่อนุมัติ

4

หน. หน่วย
เบิกจ่าย

เสนอ
ผู้อานวยการ
วิทยาเขต
อนุมัติ

1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรร
เงินและระบุแหล่งการใช้เงิน
2. ดาเนินการทาใบเบิกเงินตามแหล่ง
การใช้เงิน (เงินงบประมาณ/รายได้)
3. ดาเนินการทาเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัตเิ บิกเงิน
และลงนามอนุมัติเช็ค
5. ในกรณีที่จ่ายเช็คให้กับหน่วยงาน
ภายนอก เจ้าหน้าที่การเงินจะทาการ
จัดทาใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้า
เป็ น บุ ค คลธรรมดามี จ านวนเงิ น เกิ น
10,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
ถ้าเป็นนิติบุคคลมีจานวนเงินเกิน 500
บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)

1.ติดตามหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมารับเช็ค
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกนา
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินมารับ
เช็ค ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็ค
ด้วยตนเองให้นาเอกสารการมอบ
อานาจมารับ
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่
จะให้ใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อม
กับเช็ค

1 วัน

กรณีเงิน
งบประมาณ
1.ใบขอเบิกเงิน
งบประมาณ
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
กรณีเงินรายได้
1.เอกสารใบเบิกเงิน
รายได้
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้

3 ชั่วโมง

2
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รหัสเอกสาร
ออกวันที่ เขียนโดย แผนกการเงิน
CPC-SOP-001 3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย หัวหน้างานคลัง
อนุมัติโดย ………………………..

มทร. ตะวันออก
ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงำน

2

5

จนท.การเงิน

ดาเนินการขอเบิก

6

หน.แผนก
การเงิน
และหน.งาน
คลัง

ดาเนินการเบิกจ่าย

1. ตรวจสอบประเภทของการจัดสรร
เงินและระบุแหล่งการใช้เงิน
2. ดาเนินการทาใบเบิกเงินตามแหล่ง
การใช้เงิน (เงินงบประมาณ/รายได้)
3. ดาเนินการทาเช็คเพื่อรอสั่งจ่าย
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัตเิ บิกเงิน
และลงนามอนุมัติเช็ค
5. ในกรณีที่จ่ายเช็คให้กับหน่วยงาน
ภายนอก เจ้าหน้าที่การเงินจะทาการ
จัดทาใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้า
เป็นบุคคลธรรมดามีจานวนเงินเกิน
10,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
ถ้าเป็นนิติบุคคลมีจานวนเงินเกิน 500
บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%)

1.ติดตามหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมารับเช็ค
2.ให้หน่วยงานภายในและภายนอกนา
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินมารับ
เช็ค ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็ค
ด้วยตนเองให้นาเอกสารการมอบ
อานาจมารับ
3.ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่
จะให้ใบกากับภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อม
กับเช็ค

1 วัน

กรณีเงิน
งบประมาณ
1.ใบขอเบิกเงิน
งบประมาณ
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
กรณีเงินรายได้
1.เอกสารใบเบิกเงิน
รายได้
2.เอกสารทางบัญชี
(SAP R/3)
3.ใบเสร็จรับเงิน
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.ใบรับมอบอานาจ
6.ใบกากับภาษี
1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้

3 ชั่วโมง

3
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รหัสเอกสาร
ออกวันที่ เขียนโดย แผนกการเงิน
CPC-SOP-001 3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย หัวหน้างานคลัง
อนุมัติโดย ………………………..

มทร. ตะวันออก
ลำดับที่ ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงำน

3

7

8

หน.การเงิน

จนท.การเงิน

ดาเนินการลงจ่ายในทะเบียนคุม
รับ – จ่าย เงินประจาวัน/
ทะเบียนคุมเช็ค/รายงานเงิน
คงเหลือ

ดาเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ให้แผนกบัญชี

1.นาเอกสารการเบิกจ่ายลง
ประทับตรา “จ่ายแล้ว” ประจาวัน
และให้หัวหน้างานคลังลงนามในที่
ประทับตรา
2.น าเอกสารที่ ป ระทั บ ตาม “จ่ า ย
แล้ ว ”ลงทะเบี ย น รั บ – จ่ า ยเงิ น
ประจาวัน
3. บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมเช็ค
ที่สั่งจ่าย
4. ดาเนินการทารายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน
1.รวมรวมเอกสารใบเบิกเงินที่ประทับ
ตาม “จ่ายแล้ว” ประจาวัน
2.ลงทะเบียนคุมใบรับใบสาคัญ/
ใบเสร็จรับเงิน
3.จัดทาใบนาส่งเอกสารการเบิก
จ่ายเงินเพื่อส่งให้กับแผนกบัญชี

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้
2.เช็ค/ทะเบียนคุม
เช็ค
1 วัน

1.เอกสารใบเบิกเงิน
งบประมาณ/รายได้
3 ชั่วโมง

จบ

SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รหัสเอกสาร
ออกวันที่ เขียนโดย แผนกการเงิน
CPC-SOP-001 3 ก.ค. 2561 ควบคุมโดย หัวหน้างานคลัง
อนุมัติโดย ………………………..

มทร. ตะวันออก

เริ่ม

ผู้มาขอเบิกเสนอเรื่องขอเบิก
งบประมาณ
รับเรื่องขอเบิก

ตรวจสอบเอกสาร
การขอเบิก

เสนอผู้อานวยการ
วิทยาเขต

ดาเนินการขอเบิก

ดาเนินการเบิกจ่าย
ดาเนินการลงจ่ายในทะเบียนคุม
รับ – จ่าย เงินประจาวัน/ทะเบียนคุม
เช็ค/รายงานเงินคงเหลือ

ดาเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ให้แผนกบัญชี
จบ
SOP ประจำปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ประจาปีการศึกษา 2560

สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประจาปีการศึกษา 2560
สรุป ผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ การดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.18
จากคะแนนเต็ม 5 จากการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ดังตารางนี้
ลาดับที่

ค่าเฉลี่ย

หน่วยงาน

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

1

งานบริหารงานทั่วไป

4.21

4.23

2

งานบริหารงานบุคคล

4.25

4.29

3

งานคลัง

4.16

4.25

4

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4.00

4.06

5

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.16

4.22

6

งานนโยบายและแผน

4.09

4.14

7

งานพัฒนานักศึกษา

4.09

4.19

8

งานกิจการพิเศษ

4.08

4.10

4.13

4.18

รวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทาการประเมินผลความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
4.35
4.3
4.25
4.2
4.15
4.1
4.05
4
3.95
3.9
3.85
งาน
งานบริหาร
บริหารงาน งานคลัง
ทั่วไป
บุคคล
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560

4.21
4.23

4.25
4.29

4.16
4.25

งานส่งเสิรม
วิชาการ
และงาน
ทะเบียน
4.00
4.06

งานวิทย
งาน
งานพัฒนา งานกิจการ
บริการและ
นโยบาย
เทคโนโลยี
นักศึกษา พิเศษ
และแผน
สารสนเทศ
4.16
4.09
4.09
4.08
4.22
4.14
4.19
4.10

สรุปข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการประจาปีการศึกษา 2560
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

งานบริหารงานทั่วไป
1. ควรมีมาตรฐานในการตรวจงาน บางครั้งงานมีการแก้ไขซ้าซ้อน ทาให้งานล้าช้า
2. ควรมีการปรับปรุงห้องน้า ห้องเรียน และห้องทางานเจ้าหน้าที่ให้สะอาดยิ่งขึ้น
3. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
4. รถไม่เพียงต่อการใช้บริการ เนื่องจากเกิดอุทกภัยทาให้รถของวิทยาเขตฯ เสียหาย
5. พนักงานรักษาความปลอดภัยสุภาพ และให้บริการอย่างเต็มที่

งานบริหารงานบุคคล
1. สถานที่คับแคบและไม่เป็นระเบียบ
2. หลักฐานในทะเบียนประวัติมีไม่ครบ และไม่เป็นปัจจุบัน

งานคลัง
1. การบริการในเวลาพักเที่ยง
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีน้อย ทาให้งานล่าช้า
3. การทาเอกสารค่อนข้างล่าช้า
4. สถานที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการรับบริการ
5. พนักงานให้บริการมีน้อย ทาให้ผู้มาติดต่อได้รับบริการที่ล้าช้า

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผู้มาขอรับบริการห้อง CPC SMART CENTER ไม่ได้รับความสะดวกสบาย เพราะพื้นที่แคบ บางครั้งต้องมายืนรอเพื่อที่จะรับ
บริการ ถ้ามีนักศึกษามาติดต่อเป็นจานวนมาก
2. คาสั่งแต่งตั้งทางานออกล้าช้า
3. พื้นที่ในการให้บริการของแผนกเอกสารการพิมพ์ไม่เพียงพอ
4. การจากัดสิทธิ์คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในห้องจัดทาข้อสอบ
5. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาเอกสารไม่เพียงพอ

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จานวนทรัพยากรห้องสมุดไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ
2. ห้องค้นคว้าข้อมูลมีน้อย
3. คอมพิวเตอร์บางเครื่องใช้งานไม่ได้
4. มีโปรแกรมไม่ตรงตามความต้องการ
5. อุปกรณ์ Firewall เป็นรุ่นเก่า
6. บางวัน Wi-Fi ใช้งานไม่ได้
7. ทรัพยากรโสตทัศนูปกรณ์ไม่ตรงตามความต้องการ
8. ควรมีระบบออนไลน์ร่วมกับแผนกอาคารสถานที่ ในการขอใช้ห้องประชุม ห้องเรียน และสถานที่
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการทั้งงานประชุม ห้องเรียน และกิจกรรมกลางแจ้ง

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

งานพัฒนานักศึกษา
1. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ตรงกับวันที่นักศึกษา หรือกลุ่มเป้าหมายไม่มีการเรียนการสอน หรือหากวันไหนมีการเรียน
การสอน และจาเป็นต้องให้นักศึกษาเข้าร่วม ให้ขออนุมัติเวลาเรียนให้นักศึกษาด้วย
2. หลังจากที่มีการจัดกิจกรรมควรมีการสรุป เช่น ลงรูปกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ให้นักศึกษาและบุคลากร
ทราบ
3. ควรมีการขยายและปรับปรุงสนามกีฬา และห้องฟิตเนส
4. อุปกรณ์ออกกาลังกายชารุด ควรมีอุปกรณ์ออกกาลังกายมากขึ้น
5. ควรมีการจัดห้องออกกาลังกาย เช่น แอโรบิค โยคะ ฯลฯ
6. อยากให้มีห้องบริการสาหรับให้คาปรึกษา
7. สถานที่ภายในโรงอาคารคับแคบ ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ
8. อาหารบางร้านไม่ถูกสุขลักษณะ
9. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักศึกษา หรือมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทราบ
10. ควรแยกสัดส่วนห้องพยาบาลชาย - หญิง
11. ควรมีพัดลมดูดอากาศและฟอกอากาศ เพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้น
12. ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กยศ. ที่นักศึกษาที่กู้ยืมต้องปฏิบัติ

งานกิจการพิเศษ
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย มีเสียงแทรก ได้ยินไม่ชัดเจน
2. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่ ทาให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ

