
คํานํา 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทํามาตรฐานการใหบริการ และข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานของแตละฝายเพ่ือใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร

เทศ ไดแก สํานักงานผูอํานวยการ  ฝายวิทยบริการ และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดังนั้นการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานในครั้งนี้เปนการรวม

กระบวนการและข้ึนตอน วิธีการปฏิบัติงาน หากคูมือเลมนี้มีขอบกพรองประการใด คณะผูจัดทํา จะได

นําไปปรับปรุงแกไขตอไป 
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ภาพรวมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

นโยบายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานการบริหารงาน 

1. สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร เสนอ

ขอคิดเห็นเสนอแนะเพ่ือพัฒนาองคกร 

2. สงเสริมการปฏิบัติงานเปนทีม 

3. สงเสริมการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

4. สงเสริมการจัดการความรู (KM) 

 

ดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และความตองการของผูใชบริการ 

2. สนับสนุนการดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ และจัดสรางฐานขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศ เพ่ือการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ดานการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการยืม คืน ทรัพยากรสารสนเทศใหมีความสะดวก รวดเร็ว 

2. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสืบคนขอมูล บริการตอบคําถาม และชวยการคนควา เพ่ือ

สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย 

3. สงเสริมและสนับสนุนการบริการสงเสริมการอาน และเสริมสรางความรู ดวยวิธีการตางๆ ไดแก 

การนําชมสํานักวิทยบริการฯ  การจัดนิทรรศการ การจัดเสวนาการแนะนําการใชฐานขอมูล 

 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สนับสนุนการพัฒนาแหลงการเรียนรูใหเปนระบบดิจิตอลดําเนินการจัดทําแผนสารสนเทศ และ

สงเสริมการดําเนินงานตามแผนสารสนเทศท่ีกําหนด 

2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดหา พัฒนาและบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยใหใชงานไดอยามีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมชองทางการเชื่อมตอระบบเครือขายเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการ

ใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4. ควบคุมการเขาใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับ พรบ. ผูกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ภายใตเครือขายของมหาวิทยาลัย 

5. สนับสนุนการใหบริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อการสอนทางไกลท้ังหนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอก 

 

ดานความรวมมือภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเครือขายเพ่ือการเขาถึงสารสนเทศระหวางสํานักวิทยบริการกับ

หนวยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

3. สงเสริมสนับสนุนใหบริการวิชาการแกหนวยงานท่ีขอความรวมมือ  เชน การใหคําปรึกษา การจัด

ประชุม ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอ่ืนๆ 

 

ดานการพัฒนาบุคลากร  

1. สนับสนุนใหบุคลากร เขารับการศึกษาตอเนื่อง หรือรับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือนํา

ความรูมาพัฒนา ในการปฏิบัติงาน 
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2. สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวขอท่ีเก่ียวของกับงานท่ี

ปฏิบัติ  

3. สงเสริมการจัดฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ มีความเขาใจ  และสามารถ

ปฏิบัติงานไดดี และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ดานการจัดทําระบบฐานขอมูล 

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

2. จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย 

 

ดานศิลปวัฒนธรรม 

1. สงเสริมใหมีกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย 

2. สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

ดานการรักษาส่ิงแวดลอม 

1. สงเสริมการใชพลังงาน และทรัพยากรอยางประหยัดและใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



                                                                                        
 

                                                                คูม่ือมาตรฐานการให้บริการ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ คานิยม 

วิสัยทัศน 

“เปนผูนําในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสูสังคมแหงการเรียนรู” 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือประโยชนทางดานการศึกษา การวิจัย และการบริการ

วิชาการของผูใชบริการ 

3. พัฒนาและสนับสนุนใหเกิดการใช ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา 

4. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูจบการศึกษาใหมีสมรรถนะทาง ICT  อยางมีมาตรฐาน 

5. บริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบได 

 

อัตลักษณ  

“มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลย”ี 

 

คานิยม 

คานิยมหลักของสํานักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ CENTER OF BRIGHTNESS 

B = Book คือ หนังสือ 

RI  =Resources of Information คือ ทรัพยากรสารสนเทศ 

G = Goal คือ เปาหมาย 

HT = High Technology คือ เทคโนโลยี 

N = Network คือ เครือขายคอมพิวเตอร 

E = Ethics คือ คุณธรรม จริยธรรม 

SS = Services คือ บริการ 
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ระบบและกลไกในการบริหาร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพโดยมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นที่ปรึกษำ แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรและแผนภูมิกำรบริหำรงำน แสดงดังนี้ 

 
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
แผนภูมิการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

สํานักวิทยบริการฯ มีพ้ืนท่ีทําการในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จํานวน 5 ชั้น 

ประกอบดวยอาคาร และมีพ้ืนท่ีสําหรับ ใชงานดังนี้  

 

ช้ัน รายละเอียด 

ช้ัน 1 ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

ช้ัน 3 หองปฏิบัติงานของกลุมงานเทคโนโลยีการศึกษา 

ช้ัน 4 เคานเตอรบริการยืม–คืน 

 หองหนังสือภาษาไทยฉบับปจจุบัน หมวด 000-999 

 หองหนังสือภาษาอังกฤษฉบับปจจุบัน หมวด 0000-999 

 บริการวารสารและหนังสือพิมพฉบับปจจุบัน 

 บริการถายเอกสาร 

 บริการตอบคําถามและชวยคนควา 

ช้ัน 5 เคานเตอรบริการยืม –คืน  

  

 หองวิทยานิพนธและรายงานวิจัย 

 บริการวารสารและสื่อสิ่งพิมพลวงเวลา 

 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 บริการถายเอกสาร 

 บริการตอบคําถามและชวยคนควา 

ช้ัน  6 หอง Server 

 พ้ืนท่ีทํางานของผูบริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ 

 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

6



                                                                                        
 

                                                                คูม่ือมาตรฐานการให้บริการ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงาน

ผูอํานวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

7



                                                                                        
 

                                                                คูม่ือมาตรฐานการให้บริการ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานการใหบริการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

 สํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจในการบริหาร

จัดการเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีเปาประสงคเพ่ือดําเนินการบริหารจัดการ

เชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพแบะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาระงานของสํานักงานผูอํานวยการ ท่ี

นํามาจัดทํามาตรฐานการใหบริการ มีดังนี้ 

1. งานสารบรรณและบุคลากร 

1.1 การรับหนังสือภายใน-ภายนอก 

1.2 การสงหนังสือภายใน-ภายนอก 

1.3 การจัดพิมพเอกสาร 

1.4 การดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

1.5 การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน 

1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 

1.7 การจัดทํารายงานการไปฝกอบรม สัมมนา ประชุม 

2. งานวางแผน การเงิน และบัญชี 

2.1 การจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป  

2.2 การจัดทํารายงานผลการใชจายเงินประจําป 

2.3 การจัดทํารายงานประจําป 

2.4  การจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

3. งานพัสดุ 

3.1 การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 

3.2 การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีสอบราคา 
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1.งานสารบรรณและบุคลากร 

1.1 การรับหนังสือภายใน-ภายนอก 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1. รับหนังสือจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ซ่ึง

ประกอบไปดวย  เอกสารท่ัวไป, ไปรษณีย, อ่ืน ๆ 

1 นาที 

2. ดําเนินการตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมูของหนังสือ หรือ

เอกสาร/สิ่งพิมพ  

10 นาที 

3. ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดเลมทะเบียนรับเรื่อง โดยระบุวันท่ี

รับ, หนวยงานท่ีสงเอกสาร, เรื่อง(รายละเอียด) และประทับตรา

รับเรื่องท่ีมุมบนขวามือของหนังสือรับ โดยระบุเลขท่ีรับ, วันท่ีรับ, 

เวลาท่ีรับ 

30 วินาที ตอ 1 เรื่อง 

4. แจกจายหนังสือรับ, หนังสือ, วารสาร, จดหมายบุคคล ใหแกฝาย

ท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

10 นาที 

5. เกษียนเรื่องเสนอผูบริหาร 1 นาที ตอ 1 เรื่อง 

6. ผูบริหารสั่งการ/อนุมัติ หากไมถูกตองดําเนินการสงคืนเพ่ือแกไข 5 นาที 

7. เอกสารท่ีไดรับการอนุมัติแลวดําเนินการสําเนาเอกสารและ        

จัดเก็บเขาแฟม 

2 นาที ตอ 1 เรื่อง 

8. ดําเนินการสงมอบเอกสารแกผูเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย

งาน 

1 นาที ตอ 1 เรื่อง 
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         ข้ันตอนการรับหนังสือภายใน-ภายนอก 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

รับหนังสือจากหนวยงานภายใน-ภายนอก  

(เอกสารท่ัวไป, ไปรษณีย, อ่ืน ๆ) 

ลงทะเบียนรับ 

ตรวจสอบ คัดแยก จัด

หมวดหมู 

  สงคืนหนวยงาน 

ไมถ่กูต้อง 

แจกจายใหแกฝายท่ีเก่ียวของ 

(หนังสือ, วารสาร, จดหมายบุคคล)  

ผูบริหารสั่งการ/

อนมัติ 

สําเนาเอกสาร / เก็บเขาแฟม  

สิ้นสุด 

เกษียนเรื่องเสนอผูบริหาร 

ไมอนุมัติ 
แกไข 

อนุมัติ 

ถกูต้อง 

มอบผูเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบตามหนาท่ี 
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1.2 การสงหนังสือภายใน-ภายนอก 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1. หนังสือราชการท่ีลงนามแลวจากผูบริหาร ดําเนินการตรวจสอบ

ความถูกตองของหนังสือเพ่ือดําเนินการข้ันตอนตอไป หากไม

ถูกตองใหสงคืนเจาของเรื่องเพ่ือดําเนินการแกไข 

1 นาที 

2. ออกเลขหนังสือสง โดยทําการลงทะเบียนในสมุดเลมทะเบียนสง

เรื่อง โดยระบุวันท่ีรับ, หนวยงานท่ีรับเอกสาร, เรื่อง(รายละเอียด)  

30 วินาที ตอ 1 เรื่อง 

3. สําเนาเอกสารเก็บเขาแฟม   2 นาที ตอ 1 เรื่อง 

4. ลงบันทึกเรื่องท่ีสงในสมุดสงเรื่องเพ่ือรอใหเจาหนาท่ีเดินเอกสาร

มารับไปเพ่ือเดินเอกสารแจกจายไปยังผูรับ 

1 นาที ตอ 1 เรื่อง 
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ข้ันตอนการสงหนังสือภายใน-ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

หนังสือราชการท่ีลงนามแลว 

ออกเลขหนังสือสง 

ตรวจสอบความถูกตอง 

 ของหนังสือ 

 สงคืนเจาของ

เรื่องแกไข 

ไมถ่กูต้อง 

สําเนาเอกสารเก็บเขาแฟม  

สิ้นสุด 

แจกจายไปยังผูรับ 

ถกูต้อง 
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1.3 การจัดพิมพเอกสาร 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1. ทําการศึกษาเอกสารตนเรื่องตามท่ีไดรับมอบหมาย 3 นาที 

2. จัดพิมพเอกสาร 20 นาที 

3. เอกสารท่ีจัดพิมพเรียบรอยแลว นําเสนอผูบริหารเพ่ือลงนาม หาก

มีการแกไข ใหสงกลับเพ่ือดําเนินการแกไข และนําเสนอใหมอีก

ครั้ง 

5 นาที 

4. สงมอบงานท่ีไดดําเนินการจัดพิมพเรียบรอยแลวแกผูสั่งการ 1 นาที 
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ข้ันตอนการจัดพิมพเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

ศึกษาเอกสารตนเรื่อง 

จัดพิมพเอกสาร 

เสนอผูบริหารลงนาม ทําการปรับแกไข

ใหม 

ไมถูกตอง 

สงมอบงานท่ีไดจัดพิมพ  

สิ้นสุด 

ถูกตอง 

14



 1.4 การดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน                    

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 รับแจงการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานจากกองบริหารงานบุคคล  

2 บันทึกเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณา และเชิญคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนง ประเภท/สาย

งาน  และจัดสรรใหแกหนวยงานในสังกัด         

ภายใน 7 วันทําการ 

 

3  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 30 นาที 

4 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก  เพ่ือพิจารณากําหนดแผนดําเนินการ

คัดเลือกกําหนดวิธีการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือก     

ภายใน 2 วันทําการ 

 

5 จัดทําประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล  กําหนดตําแหนง อัตรา

เงินเดือน   กําหนดคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของ

ผูสมัคร, หลักฐานการสมัคร กําหนดคุณสมบัติท่ัวไปและ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร,หลักฐานการสมัคร กําหนดวัน

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ,  ผลการสอบคัดเลือก  

ภายใน  3 วันทํา

การ 

 

6 ดําเนินการรับสมัคร   ไมนอยกวา 7 วันทําการ นับแตวันท่ีเริ่มรับ

สมัคร 

ไมนอยกวา7วันทํา

การ 

7 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ภายใน 2 วันทําการหลัง

วันปดรับสมัคร 

ภายใน 2 วันทําการ 

 

8 ดําเนินการคัดเลือก โดยคณะกรรมการสรรหาแลเปนผูกําหนด ไมเกิน 2 วันทําการ 

9 ประกาศผลสอบผูผานการคัดเลือก   ซ่ึงตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวา

รอยละ  60   โดยเรียงลําดับคะแนนจากสูงสุดลงมา  ภายใน  3 วัน

ทําการหลังจากวันสอบคัดเลือก 

ภายใน 3 วันทําการ 

 

10 ผูสอบผานการคัดเลือกรายงานตัว ภายใน 3 วันทําการ 

11 ทําสัญญาจาง,ทําทะเบียนประวัติ,จัดทําคําสั่งใหปฏิบัติงาน, ทํา

หนังสือสงตัวไปปฏิบัติงาน, ทําหนังสือไปพิมพลายนิ้วมือเพ่ือ

ตรวจสอบประวัติ  

2 วัน 

12 แจงเวียนคําสั่งใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 1 วัน 

หมายเหต ุขอท่ี 11-12 กองบริหารงานบุคคลดําเนินการ 
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                                ข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                ผูสอบผานการคัดเลือกรายงานตัว 

          

 

สอบผาน 

       ดําเนินการคัดเลือก 

 

กลับไปดําเนินการ 

       

สอบไมผาน 

                        ประกาศผลการสอบคัดเลือก        

            

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

ดําเนินการรับสมัครไมนอยกวา 7 วันทําการ 

ทําสัญญาจาง, ทําทะเบียนประวัติ, จัดทําคําส่ังใหปฏิบัติงานทําหนังสือสง

ตัวไปพิมพลายน้ิวมือ แจงเวียนคําส่ังแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

 

รับหนังสือแจงการคัดเลือกตําแหนงจากกองบริหารงาน 

   บุคคล 

 

      เชิญคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประชุม 

เพ่ือกําหนดตําแหนง คุณวุฒิ เง่ือนไขเก่ียวกับตําแหนง 

แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 5 คน 

 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯเพ่ือกําหนดแผน/วิธีการคัดเลือก 

จัดทําประกาศรับสมัคร ประกาศไวไมนอยกวา 5 วันทําการ 
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          1.5 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 เปดระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน (ผูดูแลระบบ) 1 นาที 

2 ใสรหัสผาน ใสรหัสตรวจสอบ คลิกปุมเพ่ือเขาสูระบบ (สําหรับผูดูแล

ระบบ) 

1 นาที 

3 เลือกการเชื่อมตอเครื่อง และเลือกการตั้งเวลาเครื่อง 1 นาที 

4 ประมวลผลขอมูลบุคลากร 1 นาที 

5 เลือกรายการลงเวลา/รูปถาย 1 นาที 

6 สงออกขอมูลการลงเวลาปฏิบัติงานไปยังไมโครซอฟทเอ็กเซล 

พรอมพริ้นเอกสาร 

1 นาที 

7 ตรวจสอบขอมูลบุคลากรเก่ียวกับการขาด ลา มาสาย 5 นาที 

8 รวบรวมขอมูลการขาด ลา มาสาย เพ่ือจัดทําสถิติบุคลากรแตละ

บุคคล 

3 นาที 

9 เก็บรวบรวมขอมูลเขาแฟม 1 นาที 
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        ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

เลือกรายการลงเวลา/รูปถาย 

สงออกขอมูลการลงเวลาปฏิบัติงานไปยัง

ไมโครซอฟทเอ็กเซล 

ตรวจสอบขอมูลบุคลากรเก่ียวกับการขาด ลา มาสาย 

รวบรวมขอมูลการขาด ลา มาสาย เพ่ือจัดทําสถิติ

บุคลากรแตละบุคคล 

สิน้สดุ 

เลือกการเชื่อมตอเครื่องปฏิบัติงาน 

เปดระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน 

ใสรหัสผาน ใสรหัสตรวจสอบ เพ่ือเขาสูระบบ 

ประมวลผลขอมูลบุคลากร 

เก็บรวบรวมขอมูลเขาแฟม 

18



           1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนเงินเดือน 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 จัดเตรียมเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 วัน 

2 แจกเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานแกบุคลากร 1 วัน 

3 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับการลาบอยครั้งและการมาทํางานสาย รอยละของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 วัน 

4 ติดตามและใหคําปรึกษา แนะนําการเขียนแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

1 วัน 

5 รวบรวมเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหหัวหนางาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตน 

1 วัน 

6 ประเมินผลการปฏิบัติงานและใหคะแนน พิจารณาผลคะแนนใน

วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

1 วัน 

7 เสนอผูบริหาร และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 1 วัน 

8 จัดทําแบบสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 1 วัน 

9 สงแบบสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานไปยังกองบริหารงานบุคคล

ดําเนินการตอไป 

1 ชั่วโมง 
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    ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนเงินเดือน 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

กลบัไปแก้ไข 

รวบรวมเอกสารการประเมินผลการปฏิบตัิราชการและให้

หวัหน้างานประเมินผลการปฏิบตัิงานเบือ้งต้น 

 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานและให้คะแนน พิจารณาผล

คะแนนในวงเงินท่ีได้รับจดัสรร 

เสนอผูบริหาร และ

คณะกรรมการกลั่นกรองผล     

การประเมิน 

 เห็นชอบ 

 ไมเห็นชอบ 

     จัดทําแบบสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

 
สง่แบบสรุปคะแนนผลการปฏิบตังิานไปยงักอง

บริหารงานบคุคลดําเนินการตอ่ไป 

สิน้สดุ 

    ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

 

 จัดเตรียมเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แจกเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน                           

แกบุคลากร 

ติดตามและใหคําปรึกษา แนะนําการเขียนแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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                  1.7 การจัดทํารายงานการไปฝกอบรม สัมมนา ประชุม 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 รวบรวมรายงานการไปฝกอบรม สัมมนา ประชุมของบุคลากร

ประจําปงบประมาณ 

1 วัน 

2 ตรวจสอบความถูกตอง รายงานการไปฝกอบรม สัมมนา ประชุมของ

แตละบุคคล 

1 วัน 

3 จัดทํารายงานการไปสัมมนา ฝกอบรมประชุม ไปยังกองบริหารงาน

บุคคล 

1 วัน 

4 จัดทําสําเนา/จัดเก็บเขาแฟมรายงาน 30 นาที 
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  ข้ันตอนการจัดทํารายงานการฝกอบรม สัมมนา ประชุม 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

จัดทํารายงานการไปสัมมนา ฝกอบรม 

ประชุม ไปยังกองบริหารงานบุคคล 

 

           จัดทําสําเนา/จัดเก็บเขาแฟมรายงาน 

สิ้นสุด 

รวบรวมรายงานการไปฝกอบรม สัมมนา ประชุม

ของบุคลากร 

  ตรวจสอบความถูกตอง   

รายงานของแตละบุคคล 

 

 

กลบัไปแก้ไข 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
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2. งานวางแผน การเงิน และบัญชี 

2.1  การจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป 

 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 หนังสือเกษียณจากผูอํานวยการ : บันทึกชีแจงจากกองนโยบาย

และแผนงานใหดําเนินการจัดทําคําเสนอของบประมาณประจําป 

30 นาที 

2 จัดทําแผนการประชุมชี้แจงคําเสนอของบประมาณ : โดย

ประสานงานกับรองผูอํานวยการ (อ.สุรีพร นวลนิ่ม) เพ่ือกําหนด

รายละเอียด เชน วันนัดประชุม สถานท่ี รวมท้ังวาระการประชุม

ตาง ๆ 

30 นาที 

3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบ 

3.1 ดาวนโหลดแบบฟอรมการจัดทํางบประมาณ 2 รูปแบบคือ 

- งบประมาณแผนดิน 

- งบประมาณเงินรายได 

3.2 บันทึกขอความเชิญประชุม โดยกําหนดวันท่ี...สถานท่ี..และ

วาระการประชุม 

3.3 สงe-mail แบบฟอรมท่ีไดดาวนโหลดมาจากเว็บไซดของกอง

นโยบายและแผนใหกับแตละกลุมงาน 

 

5 นาที 

 

 

10 นาที 

 

5 นาที 

 

4. Up load แบบฟอรมคําเสนอของบประมาณข้ึนประชาสัมพันธ

ผาน Facebook :  กลุม Myfriend 

10 นาที 

5. จัดประชุมเสนอของบประมาณ : ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ

ชี้แจงการจัดประชุม การเสนอของบประมาณใหสอดคลองกับพันธ

กิจของหนวยงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจําป 

4 ชั่วโมง 

6. ผูท่ีเก่ียวของเขียนเสนอของบประมาณ : โดยจัดทําตามแบบฟอรม

ท่ีไดกําหนดจากกองนโยบายและแผนงาน 

5 วันทําการ 

7 รับและรวบรวมคําเสนอของงบประมาณ : ประกอบดวย 

- คําเสนอขอครุภัณฑ (แบบ ง.3) 

- คําเสนอขอโครงการ (แบบ ง.5) 

 

 

1 วันทําการ 
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ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

8 พิจารณาคุณลักษณะและคําณวณคาใชจาย : 

8.1 ตรวจสอบความถูกตองของคุณลักษณะของครุภัณฑโดย

เปรียบเทียบคุณลักษณะและราคา กับราคากลางจากสํานัก

งบประมาณ (คา K) แตถาเปนครุภัณฑประเภท IT ใหเปรียบเทียบ

จากกระทรวง ICT 

8.2 ตรวจสอบความถูกตองของโครงการในการคํานวนคาใชจายให

เปนไปตามระเบียบของสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง 

8.3 พิจาณาความสอดคลองของหลักการและเหตุผลความจําเปน 

วัตถุประสงค รวมท้ังผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

ครึ่งวันทําการ 

 

 

ครึ่งวันทําการ 

 

1 วันทําการ 

9 จัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป (รูปแลม) 

9.1 งบบุคลากร ถาเปนงบประมาณแผนดินไมตองจัดทํา แตถา

เปนงบประมาณเงินรายไดจะตองมีการคําณวณ เงินเดือน และเงิน

ประกันสังคมท้ังป ใหกับพนักงานเงินรายได และลูกจางชั่วคราว 

รวมท้ังมีการตั้งประมาณเงินเดือนท่ีจะเพ่ิมข้ึนรวมถึงการกัน

เงินเดือนสําหรับอัตราใหมไวดวย 

9.2 จัดทํางบดําเนินงาน 

- คาตอบแทน   

  * งบประมาณแผนดินไมตองจัดทํา 

  * งบประมาณเงินรายได ตองจัดทําคาอาหารทําการนอกเวลา

ราชการ 

- คาใชสอย  ใหพิจารณาจากผลการดําเนินงานยอนหลัง 1 ป 

- คาวัสดุ เชน วัสดุสํานังาน หนังสือ วารสาร ฐานขอมูล วัสดุ

คอมพิวเตอรโดยพิจาณาจากผลการดําเนินงานยอนหลัง 1 ป และ

ประมาณการเพ่ิมข้ึน อยางนอย 25% 

9.3 ครุภัณฑ  รวบรวมจากความจําเปนของแตละกลุมงานท่ี

นําเสนอมารวมท้ังท่ีไดเขียนเสนอขอข้ึนใหมเองดวย และจัดทํา

สรุปครุภัณฑท้ังหมดพรอมท้ังจัดลําดับความสําคัญ 

 

 

1 วันทําการ 
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ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

 9.4 โครงการ (หมวดรายจายอ่ืน) เปาหมายคือบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยฯ สําหรับคาใชจายการฝกอบรมใหยึดตามระเบียบ

การเบิกจายกองคลังของมทรก.ซ่ึงจะเก่ียวของกับมาตรการ

ประหยัดดวย 

9.5.โครงการ (หมวดงบเงินอุดหนุน) เปาหมาคือบุคลากรภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ 

9.6 จัดทําสรุปคาใชจายท้ังหมดตามแบบฟอรมท่ีกองนโยบายและ

แผนงานกําหนด 

 

10 เสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ :  

10.1 จัดทําเลมคําเสนอของบประมาณและจัดกลุม/จัดลําดับของ

โครงการและครุภัณฑเพ่ือนําเสนอผูอํานวยการพิจารณาตาม

ความจําเปนมากท่ีสุดไปถึงนอยท่ีสุด 

10.2 จัดทําบันทึกสงกองนโยบายและแผน 

10.3 จัดทําสําเนา จํานวน 4 เลม  และแผน CD  จํานวน 2 แผน 

- เลมท่ี 1 พรอมแผน CD  สงกองนโยบายและแผน 

- เลมท่ี 2 สงใหผูอํานวยการ 

- เลมท่ี 3 สงใหรองผูอํานวยการผูดูแลงานบริหาร 

- เลมท่ี 4 พรอมแผน CD  เก็บไวกับผูจัดทําเลม 

ครึ่งวันทําการ 

11 สงสารบรรณของ สวส. เพ่ือดําเนินการจัดสงกองนโยบายและแผน ครึ่งวันทําการ 
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อนุมัติ 
อนุมัติ 

ข้ันตอนการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

 

    

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            
  

อนุมัติ 

จุดเริ่มตน 

หนังสือเกษียณจากผูอํานวยการ 

จัดทําแผนการจัดประชุมชี้แจงคําเสนอของบประมาณ 

จัดทําหนังสือเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบ 

จัดประชุมการเสนอของบประมาณ 

ผูท่ีเก่ียวของเขียนของบประมาณ 

รับและรวบรวมคําเสนอของบประมาณ 

พิจารณาคุณลักษณะและ

คํานวณคาใชจาย 

จัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป(รูปเลม) 

เสนอผูอํานวยการพิจารณา

อนุมัติ 

สงสารบรรณ สวส. เพ่ือดําเนินการสงกองนโยบายและแผน 

จุดสิ้นสุด 

ไมอนุมัติ 

Up loadแบบฟอรมคําเสนอของบประมาณข้ึน Myfriend 

แกไข 

ไมอนุมัติ 

แกไข 
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2.2   การจัดทํารายงานผลการใชจายเงินประจําป 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1. ดําเนินการรวบรวมขอมูลการใชจายเงินประจําป รอบ 1 เดือน 

จากผูท่ีเก่ียวของในสวนตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย 

1.1 ยอดการใชจายประจําเดือน สอบถามขอมูลจากสํานักงาน

ผูอํานวยการ 

1.2 รายละเอียดเก่ียวกับครุภัณฑ เชน วันท่ีจัดซ้ือ ยอดจัดซ้ือ 

ฯลฯ สอบถามจากสํานักงานผูอํานวยการ 

1.3 รายละเอียดโครงการตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการแลวจากผูท่ี

รับผิดชอบจัดโครงการ 

1 วันทําการ 

2. นําขอมูลท่ีไดรับมาตรวจสอบความถูกตอง หากไมถูกตองใหทวน

ถามกลับไปยังผูใหขอมูลเพ่ือดําเนินการแกไข 

30 นาที 

3. จัดทํารายงานการใชจายเงินประจําป รอบ 1 เดือน ประกอบดวย 

แบบ ร.101 , ร.102 , ร.104 , รม. 2 และโครงการตาง ๆ ท่ีได

ดําเนินการแลว พรอมทําบันทึกนําสงเรื่องเพ่ือเสนอตอผูบริหาร 

1 ชั่วโมง 

4. เสนอผูบริหารเพ่ืออนุมัติ หากไมถูกตองดําเนินการสงกลับเพ่ือ

แกไข 

10 นาที 

5. สําเนาเอกสาร / จัดเก็บเขาแฟมเอกสาร 20 นาที 

6. สงผลรายงานการใชจายเงินประจําป รอบ 1 เดือน ไปยังกอง

นโยบายและแผน 

1 วันทําการ 
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ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการใชจายเงินประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเริ่มตน 

รวบรวมขอมูลการใชจายเงินประจําป รอบ 1 เดือน 

จัดทํารายงานการใชจายเงินประจําป รอบ 1 เดือน 

ไมถกตอง 

เสนอผูบริหารอนุมัติ 

สําเนาเอกสาร / จัดเก็บเขาแฟมเอกสาร 

จุดสิ้นสุด 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

ถูกตอง 

ตรวจสอบความถูกตอง 

สงผลรายงานการใชจายเงินประจําป รอบ 1 เดือน และ

สงไปยังกองนโยบายและแผน 

 

ทวงถามจากผูใหขอมูล 

สงกลับเพ่ือแกไข 
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2.3  การจัดทํารายงานประจําป 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 30 นาที 

2 เสนอผูอํานวยการอนุมัติคณะกรรมการดําเนินงาน 30 นาที 

3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดประเด็น พรอมท้ังสรุปประเด็น

ท่ีตองการใหมีในตัวเลมรายงานประจําป  และนําเขา Wiki 

4 ชั่วโมง 

4. ติดตอประสานงานโดยผานคณะกรรมการดําเนินงานท่ีไดแตงตั้ง

ของแตละกลุมงาน เพ่ือนําขอมูลตามประเด็นท่ีกําหนดในหัวขอ

ตาง ๆ เขาสู Wiki 

1  เดือน 

5. นําขอมูลจาก Wiki มาจัดเรียงใน Microsoft Word  เพ่ือจัดทํา

รูปเลม 

15 วันทําการ 

6. จัดพิมพตนฉบับ และตรวจทานแกไข 1 วันทําการ 

7 เสนอผูบริหารพิจาณา 7  วันทําการ 

8 ประสานงานและจัดสงไฟลตนฉบับใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ

ออกแบบ ตามโครงสรางแมแบบ 

7 วันทําการ 

9 เสนอผูบริหารอนุมัติตนฉบับ 1 วันทําการ 

10 จัดพิมพรายงานประจําปฉบับสมบูรณ 15  วันทําการ 

11 เผยแพรไปหนวยงานตาง ๆ   1 วันทําการ 
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ไมอนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

ข้ันตอนการจัดทํารายงานประจําป 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดประเด็น 

เสนอ ผอ. พิจารณา

อนุมัติ 

ไมอ่นมุตั ิ

อนมุตั ิ

ติดตอประสานงานและนําขอมูลตามประเด็นเขา wiki 

 

 นําขอมูลจาก wiki มาจัดเรียงเนื้อหาในMicrosoft word 

เสนอผูบริหารพิจารณา 

ประสานงานและออกแบบ 

จัดพิมพเลมรายงานประจําปฉบับสมบูรณ 

เผยแพรหนวยงานตาง ๆ 

จุดสิ้นสุด 

จัดพิมพตนฉบับเพ่ือตรวจทานแกไข 

เสนอผูอํานวยการอนุมัติ

จัดพิมพ 

แกไข 

แกไข 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

แกไข 
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     2.4  การจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1. หนังสือเกษียณจากผูอํานวยการ : บันทึกขอความภายในซ่ึงเก่ียวของกับ

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ท้ังงบประมารแผนดินและ

งบประมาณเงินรายได 

10 นาที 

2. ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ/สถานท่ี/วิทยากร/ยานพาหนะ : 

- จัดทําคําสั่ง เพ่ือกําหนดหนาท่ี และความรับผิดชอบขอบ

บุคลากร 

- ดําเนินการติดตอวิทยากรภายใน คือ บุคลากรจากหนวยงาน

ภาครัฐ 

- ดําเนินการติดตอวิทยากรภายนอก คือ บุคลากรจากหนวยงาน

เอกเอกชน 

- ดําเนินการติดตอสถานท่ีกับกองกลาง ในกรณีจัดกิจกรรม

ภายในมหาวิทยาลัย แตถาเปนโครงการท่ีดําเนินการภายนอก

มหาวิทยาลัยจะตองติดตอหนวยงาน ดังนี้เชน โรงแรมท่ีพัก 

หนวยงานท่ีสนใจจะไปศึกษาดูงานจะตองจัดทําหนังสือราชการ

ภายนอกซ่ึงหนังสือฉบับนี้จะตองผานอธิการบดีเซ็นอนุมัติ 

- ดําเนินการติดตอยานพาหนะกรณีเดินทางไปศึกษาดูงานภายใน

กรุงเทพมหานคร หรือจะจัดจางรถจากสถานประกอบการ

เอกชน  

2 วันทําการ 

3. แจงหนวยงานสงชื่อผูเขารวมอบรม : 

- จัดทําบันทึกขอความแจงหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

โดยขอความรวมมือจากบุคลากรภายใน 7 คณะ  3 สํานัก และ 

5 กอง เพ่ือใหสงบุคลากรเขารวมอบรม ท้ังนี้ตองรวบรวม

รายชื่อของหนวยงานตาง ๆ ผานหัวหนาหนวยงานของแต

หนวยงาน  ประชาสัมพันธโครงการผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

และเว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ  

- กรณีจัดโครงการใหกับบุคลากร ของสํานักวิทยบริการจะตอง

ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบฝาย Facebook : กลุม 

Myfirend 

5 วันทําการ 
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ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

4.  จัดทํารายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

- นําโครงการท่ีไดเสนอขอ มาจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติ โดยคํานวณคาใชจายตามระเบียบท่ีกองคลังกําหนด 

เชน  

- คาตอบแทน 

วิทยากรภายในหนวยงานภาครัฐ ชั่วโมงละ 600 บาท 

วิทยากรภายนอกหนวยงานเอกชน ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

คาใชสอย 

คาอาหารวาง 

-ภายใน หนวยงานภาครัฐ ม้ือละ 25 บาท    

-ภายนอก หนวยงานเอกชน ม้ือละ 35 บาท 

คาอาหารกลางวัน 

-ภายในหนวยงานภาครัฐ/ภายนอก

รานอาหาร 

ม้ือละ 150 บาท    

-ภายนอก เฉพาะโรงแรม ม้ือละ 350 บาท 

คาอาหารเย็น 

-ภายนอกถาเปนรานอาหาร   ม้ือละ 150 

บาท 

-ภายนอก โรงแรม               ม้ือละ 350 

บาท 

คาพาหนะ ข้ึนอยูกับระยะทาง สูงสุด 400 บาท 

คาเหมารถบัส ข้ึนอยูกับบริษัทท่ีเราดําเนินการจัดจาง 

- คาวัสดุ ข้ึนอยูความจําเปนเกี่ยวกับโครงการท่ีไดเสนอขอ

อนุมัติ 

หมายเหตุ 1. การคํานวณคาใชจายเม่ีอจัดทําเรียบรอยแลวควรนําไป

ผานกองคลังเพ่ือใหบุคคลท่ีมีความรูดานนี้เฉพาะรวมพิจารณาเพราะ

เม่ือผานกระบวนการอนุมัติแลวจะไดไมตองแกไข 

              2. อัตราคาใชจายจะเปนอัตราท่ีไมแนนอน ข้ึนอยูกับ 

2 วันทําการ 
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ระเบียบของกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ กอนจัดทํา

รายละเอียดในแตละปควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ กอน  

 

 

5. จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการและขออนุมัติการใชจายเงิน 

- จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการพิจารณา เพ่ือเสนออธิการอนุมัติ

โครงการ เนื้อหาประกอบดวบ 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ขออนุมัติการใชจายเงิน 

3. ขออนุมัติผูเขารวมโครงการ 

4. ขออนุมัติจางวิทยากร 

10 นาที 

6.  เสนอผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติโครงการ ครึ่งวัน 

7. ยืมเงินทดลองจายผานกองคลัง โดยจัดทําเอกสารขอยืมเงิน จํานวน 3 

ฉบับ ควรใช Copy  ซ่ึงจะตองยืมเงินประเภทคาตอบแทน คาใชสอย 

สวนคาวัสดุจะตอง 

ดําเนินจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ ซ่ึงจะตองดําเนินการผาน 

สํานักงานผูอํานวยการ 

1 วันทําการ 

8. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

- จัดสถานท่ีไวลวงหนา ถาเปนโรงแรมจะตองยืนยันกับพนักงาน

ขายท่ีเราไดติดตอถึงความเรียบรอย 

- จัดโครงการภายในมหาวิทยาลัยจะตองจัดซ้ืออาหารวาง 2 ม้ือ 

อาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมอบรม และคณะกรรมการ 

พิธีกร วิทยากร แตะสําหรับโรงแรมจะมีพนักงานของโรงแรม

เปนผูดําเนินการ 

- จัดเตรียมเอกสารสําหรับผูเขารวมอบรมและนําไปไว ณ จุด

ลงทะเบียน 

- ในชวงท่ีมีการดําเนินการควรมีบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายงาน

ประจําหนาทีของแตละบุคคล เชนดูแลความเรียบรอยใน

หองสัมมนา ดูแลเรื่องอาหาร เปนตน 

 

 

ข้ึนอยูกับ

โครงการท่ีได

จัดทําและขอ

อนุมัติ 
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ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

9. รวมรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เบิก-จาย และรายงาน

การเงินตอกองคลัง (พรอมหลักฐานการจายเงินตัวจริง)  

- หลักฐานการเบิกจายคาอาหารวาง 

- หลักฐานการเบิกจายอาหารกลางวัน 

- หลักฐานการเบิกจายคาวิทยากร 

- รายชื่อผูเขารวมอบรม 

5 วันทําการ 

10  สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ ตอกองนโยบายและแผน : โดย

งานสารบรรณเปนผูจัดทําและรายงาน 

1 วันทําการ 
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               ข้ันตอนการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

 

 

           

        

 

 

           

           

            

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

ไมอนุมัติ 

สรุปผล / รายงานผลการดําเนินโครงการ ตอกองนโยบายและแผน 

รวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เบิก-จาย และรายงาน

การเงินตอกองคลัง (พรอมหลักฐานการจายเงินตัวจริง) 

 

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

ยืมเงินทดลองจายผานกองคลัง 

อนุมัติ 

หนังสือเกษียณจากผูอํานวยการ 

จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการและขออนุมัติการใชเงิน 

 

จัดทําลายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

เสนอผูอํานวยการเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 

ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ/สถานท่ี/วิทยากร/ยานพาหนะ 

แจงหนวยงานสงชื่อผูเขารวมโครงการ 

จุดเริ่มตน 

ปรับปรุง

และแกไข 

ไมอนุมัติ 

จุดสิ้นสุด 
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3. งานพัสดุ 

 3.1 การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 หนวยงานจะตองสงเอกสาร 

 -  บันทึกขอความขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง ระบุวงเงินท่ีไดรับการ

จัดสรร พรอมรายนามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง 

 -  ใบเสนอราคา 

 

 

 

1 วัน 

2 เจาหนาท่ีพัสดุตรวจสอบเอกสาร 1 วัน 

3 เจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานขอซ้ือขอจาง ตามท่ีกําหนด เสนอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับสายงานจนถึง หัวหนาสวนราชการ หรือผู

ไดรับมอบอํานาจ พรอมขอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

หรือคณะกรรมการตรวจการจาง รายงานขอซ้ือมีรายการ

ดังตอไปนี้ 

-  ตรวจสอบเงินงบประมาณ 

 -  เหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือ/จาง 

 -  รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 -  ระยะเวลาท่ีตองการ 

 -  วิธจีัดซ้ือ/จัดจาง 

 -  สืบราคา 

 

 

  

 

1 วัน 

4 หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบอํานาจ ใหความเห็นชอบ 

(อนุมัติ) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ  (ผูตรวจรับพัสดุ/

งานจาง) 

1 ชั่วโมง 

5 เจาหนาท่ีพัสดุออกใบสั่งซ้ือ/จาง ตามใบเสนอราคาของผูขาย/ผูรับ

จาง ภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบ 

1 ชั่วโมง 

6 หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  ลงนามใบสั่งซ้ือ/จาง 30 นาที 

7 เจาหนาท่ีพัสดุติดตอผูขาย/ผูรับจาง รับใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง 30 นาที 

8 ผูขายสงมอบสิ่งของ หรือผูรับจางสงมอบงานจาง ให

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง เพ่ือทําการตรวจรับพัสดุ 

หรือตรวจการจาง 

30 นาที 
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ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

9 คียเขาระบบจัดซ้ือ จัดจาง อิเล็กทรอนิกส (GFP) จํานวน 8 ลูก

บอล  

ถากรณีเปนงบรายไดสงเบิกจายไดเลย แตถาเปนงบประมาณตอง

ทํา PO ถึงดําเนินการไปข้ันตอนการสงเบิกจาย 

 

 

30 นาที 

10 การจัดซ้ือ จัดจาง (PO) หมายถึงจองเงินใหกรมบํญชีกลาง บริษัท

หางรานตองมาลงขอมูลไวในกรมบัญชีกลางเพ่ือเปนขอมูลในการ

เบิกจาย เอกสารมีดังตอไปนี้ 

- Book Bank 

- หนังสือรับรองบริษัท 

- หนังสือทะเบียนการคา 

- เลขผูเสียภาษี 

- ภ.พ. 20 

- บัตรประชาชน 

 

 

 

 

 

10 นาที 

11 สงเอกสารเบิกจาย 30 นาที 
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                                ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 

 

   

 

 

 

 

           

     ไมอนุมัติ 

 

         อนุมัติ 

   

 

 

 

 

 

 

 

ไมถ่กูต้อง 

 ถกูต้อง 

เริ่มตน 

แจงความตองการพัสดุ 

ตรวจสอบเอกสารเอกสาร

พรอมติดตอตกลงราคา 

รายงานขอซ้ือ/จาง 

ลงนามในใบสั่งซ้ือ/จาง 

เสนอรายงานขอซ้ือ/จาง 

คียเขาระบบจัดซ้ือจัดจาง อิเล็กทรอนิกส 

 

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับผตรวจรับพัสด/จาง 

ออกใบสั่งซ้ือ/จาง 

ตรวจรับงาน 

สงมอบงาน 

ติดตอผูขาย/ผูรับจาง/รับใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง 

 

การจัดซ้ือจัดจาง PO 

ดําเนินการ

แกไข 

ดําเนินการ

แกไข 

ดําเนินการ

แกไข 

1 

ไมถ่กูต้อง 

ถกูต้อง 
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สิ้นสุด 

สงเบิกจาย 

1 
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 3.2 การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีสอบราคา 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 หนวยงานท่ีมีความประสงคเสนอขอซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ จะตองสง

เอกสาร 

 -  บันทึกขอความขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง ระบุวงเงินท่ีไดรับการ

จัดสรร พรอมรายนามคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ 

    คณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ/การจาง 

 -  แบบรายละเอียดคุณลักษณะ 

1 วัน 

2 เจาหนาท่ีพัสดุตรวจสอบเอกสาร 

 -  ตรวจสอบเงินงบประมาณ 

 -  เหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือ/จาง 

 -  รายชื่อคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 -  ระยะเวลาท่ีตองการ 

 -  วิธจีัดซ้ือ/จัดจาง 

1 วัน 

3 คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดครุภัณฑ ดําเนินการกําหนด

คุณลักษณะสงใหเจาหนาท่ีพัสดุ 

ภายใน 7 วัน 

หลังจากไดรับคําสั่ง 

4 เจาหนาท่ีพัสดุจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมกําหนดรายละเอียด 

เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับสายงานจนถึงหัวหนาสวนราชการ  

หรือ ผูไดรับมอบอํานาจ 

2 ชั่วโมง 

5 หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบอํานาจ ลงนามคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด 

           5 นาที 

6 เจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานขอซ้ือขอจาง  และประกาศสอบราคา 

เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับสายงานจนถึงหัวหนาสวนราชการ 

หรือผูไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการ พรอมขอแตงตั้ง

เจาหนาท่ีรับซอง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง  

 

30 นาที 
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ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

7 หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวน

ราชการใหความเห็นชอบ (อนุมัติ)  

    อนุมัติแตงตั้งเจาหนาท่ีรับซอง คณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (ผูตรวจรับพัสดุ/งานจาง) และ

ลงนามใน 

    ประกาศสอบราคา 

 

10 นาที 

8 เม่ือไดรับความเห็นชอบ (อนุมัติ) จากหัวหนาสวนราชการ หรือผู

ไดรับมอบอํานาจ พรอมลงนามในประกาศ 

     เรียบรอยแลว ใหเจาหนาท่ีพัดสุดําเนินการตามระเบียบ  

 (1) เจาหนาท่ีพัสดุ สงประกาศเผยแพรการสอบราคา 

      - กอนวันเปดซองสอบราคา ไมนอยกวา 10 วัน / สอบราคา

นานาชาติ ไมนอยกวา 45 วัน 

      - ปดประกาศ ณ ท่ีทําการโดยเปดเผย 

      - สงใหผูมีอาชีพขาย/รับจาง โดยตรงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนใหมากท่ีสุด 

      และลงประกาศในเว็บไซตหนวยงาน และระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐ  

 (2) การยื่นซอง  

     - ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานกรรมการ 

     - ยื่นซองดวยตนเอง 

 (3) การรับซอง 

      - เจาหนาท่ีรับโดยไมเปดซอง  

      - ระบุวันและเวลารับซอง 

      - สงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุทันที  

 (4) การเก็บรักษาซอง  

     - หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  

 

 

 1 วัน 
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ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

9 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ดําเนินการตามระเบียบ  

     - ตรวจสอบผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

     - ประกาศชื่อผูผานการตรวจสอบ 

     - เปดซองใบเสนอราคาเฉพาะผูไมมีผลประโยชนรวมกัน 

     - ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแลวคัดเลือกผูเสนอ

ราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขและเสนอราคาต่ําสุด 

     - ราคาเทากันหลายรายใหเรียกผูเสนอราคามายื่นซองใหม 

     - ถูกตองราคาเดียวดําเนินการตอได 

กรณีเกินวงเงิน  

   -เรียกรายต่ําสุดมาตอรองใหอยูในวงเงินหรือสูงกวาไมเกิน10 % 

     - ถาไมไดผลใหเรียกทุกรายมายื่นซองใหม 

     - ถาไมไดผลอีก ขอเพ่ิมเงินหรือยกเลิกการสอบราคา 

1 วัน 

10 เจาหนาท่ีพัสดุตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือ/จาง ขออนุมัติผลการสอบ

ราคาและแจงผลการตัดสิน เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับสายงาน 

จนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือผูไดรับมอบอํานาจ 

1 วัน 

11 หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบอํานาจ ไดรับรายงานผลการ

สอบราคา พิจารณา (อนุมัติ) ลงนามในหนังสือแจงผลการตัดสิน 

30 นาที 

12 เจาหนาท่ีพัสดุลงประกาศรายชื่อผูผานการตรวจสอบในระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ รอการอุทธรณผลการตัดสินผลการสอบราคา 

15 วัน เจาหนาท่ีพัสดุ     ขออนุมัติจัดซ้ือ/จาง แลวเชิญผูขาย/

ผูรับจางทําสัญญา 

1 วัน 

13 หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบอํานาจ ไดรับรายงานขอ

อนุมัติจัดซ้ือ/จาง พิจารณา (อนุมัติ) ลงนามในหนังสือเชิญผูขาย/

ผูรับจาง ทําสัญญา 

30 นาที 

14 เจาหนาท่ีพัสดุลงประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาในระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  และจัดทําสัญญาซ้ือ/จาง  

ลงนามในสัญญา 

-  หัวหนาสวนราชการ หรือผูไดรับมอบอํานาจ 

สัญญา 

1 วัน 

หมายเหตุ การทํา

สัญญาผูขายตองมาทํา

สัญญาภายใน 7 วัน

หลังจากไดรับหนังสือ 

42



ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

 -  ทําสัญญาตามตัวอยางท่ี กวพ.กําหนด 

-  การทําสัญญาใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไป

จากตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวใน 

ตัวอยาง 

สัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ทําได เวนแตหัวหนา

สวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางท่ีเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ 

ก็ตองสงรางสัญญานั้นการสงสําเนาสัญญา  

- ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากรสงสําเนาสัญญา

ซ่ึงมีมูลคาตั้งแต 1,000,000 บาทข้ึนไป ภายใน 30 วัน นับแตวัน

ทําสัญญา  

- สัญญามีมูลคาเกิน 1,000,000 บาทข้ึนไป เชิญ สตง.มารวม

ตรวจรับ 

 

15 ผูขายสงมอบสิ่งของ หรือผูรับจางสงมอบงานจาง ให

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง เพ่ือทําการตรวจรับพัสดุ 

หรือตรวจการจาง 

1 วัน 

16 สงเอกสารเบิกจาย 30 นาที 
 

หมายเหตุ   กวพ. คือ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 

                 สตง. คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
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ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีสอบราคา 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถกูต้อง 

เริ่มตน 

ตรวจสอบเอกสาร 

อนมุตัิแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีรับซอง 

คณะกรรมการเปิดซอง ตรวจรับ 

 

ดําเนินการ

แกไข 

ดําเนินการ

แกไข 

1 

ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด

 

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด

 

กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

แจงความตองการพัสดุ 

จัดทํารายงานขอซ้ือ / จาง  

รายงานการขอซ้ือ / จาง 

ถกูต้อง 
ลงประกาศสอบราคา / สงประกาศสอบราคา 

รับซองสอบราคา 
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สิ้นสุด 

1 

เปดซองสอบราคาและรายงานผลการคัดเลือก 

ตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือ / จาง และแจงผลการตัดสิน 

 

 เสนออนุมัติผลการสอบราคาและแจงผลตัดสินเพ่ือรอการอทุธรณ 

 

พิจารณาผลการสอบราคา 

 

ดําเนินการ

แกไข 

ถกูต้อง 

ขออนุมัติจัดซ้ือ/จาง เชิญผูขาย/ผูรับจางทําสัญญา 

 

เสนออนุมัติจัดซ้ือ/จาง เชิญผูขาย/ผูรับจางคําสัญญา 

 

พิจารณาอนุมัติจัดซ้ือจัดจาง 

 

ดําเนินการ

แกไข 

ทําสัญญาซ้ือ / สัญญาจาง 

 

   ถกูต้อง 

สงมอบของ / งาน 

 

ตรวจรับ / รับงาน 

 

สงเบิกจาย 
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                                                                คูม่ือมาตรฐานการให้บริการ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

ฝายวิทยบริการ 
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คูม่ือมาตรฐานการให้บริการ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ฝายวิทยบริการ 

 ฝายวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจในการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

เพ่ือประโยชนทางดานการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ ของผูใชบริการ โดยมีเปาประสงค

เพ่ือใหไดทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความตองการของผูใชบริการและเพ่ือ

การบริการท่ีเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการท่ีกําหนด โดยภาระงานของฝายวิทยบริการ ท่ีนํามา

จัดทํามาตรฐานการใหบริการ มีดังนี้ 

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 

1.2 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

1.3 การจัดซ้ือหนังสือ 

1.4 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

1.5 การซอมหนังสือ 

2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

2.1  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

2.2 การสํารวจหนังสือท่ีชั้น 

2.3 การใชบริการตูล็อกเกอรรับฝากกระเปา 

2.4 การใชบริการประตูเขา-ออกอัตโนมัติ 

3. งานวารสาร 

3.1  การจัดซ้ือวารสาร 

3.2  การเย็บเลมวารสาร 

3.3  การทําดรรชนีวารสาร 
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1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 1.1 การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 รับหนังสือมาจากฝายจัดซ้ือเพ่ือนํามาลงทะเบียน 5 นาที / 100 เลม 

2 เช็ครายชื่อหนังสือ ราคา จํานวนเลม ของหนังสือท่ีนํามา

ลงทะเบียนจากใบสงของ 

1 นาที / 1 เลม 

3 ติดบารโคดท่ีปกนอกและปกในของหนังสือตามระดับท่ีทางสํานัก

วิทยฯกําหนด 

1 นาที / 1 เลม 

4 ทําการประทับตราหนังสือ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

- ตราประทับชื่อสํานักวิทยฯ ประทับไวท่ีสั้นหนังสือท้ัง 3 

ดาน คือ ดานบน ดานขาง ดานลาง และหนาท่ี19ของ

หนังสือ 

- ตราสัญลักษณชื่อสํานักวิทยฯ ประทับหนาปกในของ

หนังสือ 

- ตรายางลงทะเบียนหนังสือ ประทับไวท่ีมุมลางขวามือของ

หนาท่ีอยูถัดจากหนาปกใน 

- แทนประทับเลขทะเบียน ประทับไวท่ีมุมบนขวามือของ

หนาท่ีอยูถัดจากหนาปกใน 

 

 

 

1 นาที / 1 เลม 

5 ทําการลงทะเบียนหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดตาง ๆ ไดแก 

วันท่ีท่ีลงทะเบียน ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ชื่อสํานักพิมพ ปท่ีพิมพ 

ราคา ซ้ือ+ให หมายเหตุ ลงในสมุดทะเบียนหนังสือ จากนั้นนําเลข

ทะเบียนเขียนลงในหนังสือท่ีประทับตราไวเรียบรอยแลว 

 

3 นาที / 1 เลม 

6 นําหนังสือท่ีลงทะเบียนแลวเขาตูเพ่ือรอวิเคราะหเลขหมู 5 นาที / 100 เลม 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมต่รง 

ตรง 

เริ่มตน 

รับหนังสือจากฝายจัดซ้ือ 

เช็คจํานวนหนังสือวา่

ตรงกบัใบสัง่ซือ้

สงฝายจัดซ้ือเพ่ือ

ดําเนินการแกไข 

ติดบารโคดหนังสือ 

ลงทะเบียนหนังสือ 

จบ 

ประทับตราหนังสือ 

นําเขาตูเพ่ือรอวิเคราะหเลขหมู 

     ไมตรง 
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 1.2 การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 รับหนังสือจากงานลงทะเบียน - 

2 วิเคราะหเลขหมู / เลขผูแตง  5 นาที /เลม 

3 กรอกขอมูลบรรณานุกรม เลขหมู/ เลขผูแตง 2 นาที / เลม 

4 แยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ 1 นาที / เลม 

5 ปริ้นสัน / ติดสัน 3 นาที / เลม 

6 ทําสัญญาณ RFID / แถบแมเหล็ก  ติดแถบสัญญาณ 2 นาที / เลม 

7 หอปก 5 นาที  /เลม 

8 เปลี่ยนสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ Alist 2 นาที /เลม 

9 นําข้ึนชั้นบริการ 2 นาที /เลม 
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        ข้ันตอนการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

ติดแถบแมเ่หลก็ 

เร่ิม 

วิเคราะหเลขหมูทรัพยากรสารสนเทศโดยใชระบบ 

Dewey และใหเลขผูแตง 

กรอกขอมูลบรรณานุกรม เลขหมู/เลขผูแตงลงใน

 

แยกประเภททรัพยากร

สารสนเทศ วาใชหนังสือหรือไม 
ปริ้นสัน/ติดสัน 

รับหนังสือจากงานลงทะเบียน 

ปริน้สนั/ติดสนั 

เปลี่ยนสถานะทรัพยากรฯในระบบ Alist 

นําขึน้ชัน้บริการ 

ทําสัญญาณ RFID 

หอ่ปก 

จบ 
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 1.3 การจัดซ้ือหนังสือ  
 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 สํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศ (ทําบันทึก

แจงการสํารวจถึงคณะ/สาขาวิชา/จัดงาน Book fair) 

1 วัน 

2 รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีเสนอซ้ือและ

ตรวจความถูกตองของรายการหนังสือ 

วิธีการรวบรวมรายชื่อ  

   2.1 การเสนอซ้ือของผูใชบริการ 

   2.2 การคัดเลือกในงาน CARIT Book Fair 

   2.3 การคัดเลือกจากรายการหนังสือท่ีเปนท่ีนิยม 

หรือ มีการตีพิมพใหม สอดคลองกับหลักสูตรการเรียน

การสอน 

   2.4 การคัดเลือกจากแคตตาล็อกหนังสือของ

สํานักพิมพ สูนยหนังสือ  

   2.5 การคัดเลือกจากรานจําหนายหนังสือ 

   การตรวจสอบความถูกตองของรายการหนังสือท่ี

เสนอซ้ือจากเว็บไซตของสํานักพิมพ ตัวแทนจําหนาย

หนังสือ  (คนหาจากเสิรจเอ็นจิ้น 

เชนwww.google.com) 

1 เดือน 

3 ตรวจสอบความซํ้าซอนของรายการหนังสือท่ีเสนอซ้ือ

กับระบบ ALIST และรายการหนังสือท่ีอยูระหวางการ

ดําเนินการจัดซ้ือ         

2 นาที/รายชื่อ 

 

 

4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกซ้ือหนังสือ วิเคราะห 

ความตองการของผูใช  

    4.1  จําแนกตามสาขาวิชา  

    4.2  สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน  

    4.3  เรียงลําดับความสําคัญของทรัพยากร  

          สารสนเทศ            

5 นาที /รายชื่อ  

5 ติดตอรานคาจําหนายหนังสือขอใบเสนอราคา   1-2 วัน/การจัดซ้ือ 
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ลําดับ  การดําเนินการ   ระยะเวลา   

การใหบริการ   

6  พิจารณาราคาท่ีรานคาเสนอมาตรวจสอบราคาและ  

เปรียบเทียบราคาจากเว็บไซต หรือเปรียบเทียบราคา  

จากรานคาอ่ืน  พิจารณาเลือกรานท่ีหมาะสม โดยใช  

วิธีการตกลงราคา   

1 วัน/การจัดซ้ือ   

7 จัดทําเอกสารการจัดซ้ือ บันทึกการขออนุมัติจัดซ้ือพส.2   

 

2 ชม./การจัดซ้ือ  

8 เสนอขออนุมัติการจัดซ้ือตอผูอํานวยการสํานักวิทย 

บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  8.1 หากพิจารณาจัดซ้ือ ดําเนินการตอ  

  8.2 หากไมพิจารณาจัดซ้ือสงเอกสารกลับให  

       คณะกรรมการคัดลือกพิจารณาใหม  

1 วัน/การจัดซ้ือ  

9 สงงานพัสดุ สวส. ดําเนินการการจัดซ้ือ 

 

1 วัน/การจัดซ้ือ 

10 ติดตอรานคาและกําหนดวันสงหนังสือ และติดตามทวง

ถามหนังสือกรณีท่ีมีการสงลาชา 

1-2 ชม./รานคา 

11 ตรวจรับหนังสือ 1 -2 ช.ม./รานคา 

12 เตรียมงานดานเทคนิคการเตรียมหนังสือกอนใหบริการ  30 นาที/รายชื่อ 

13 แจงผูใชบริการตรวจสอบรายชื่อหนังสือท่ีเสนอซ้ือจาก 

เว็บ OPAC 

5 นาที/รายชื่อหนังสือ 
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เริ่มตน 

                                           ข้ันตอนการจัดซ้ือหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีเสนอซ้ือและ

ตรวจสอบความถูกตองขอรายการหนังสือ 

สํารวจความตองการทรัพยากร

สารสนเทศ 

รานหนังสือ ผูเสนอซ้ือ 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกซ้ือ

หนังสือตามกระบวนการคัดเลือก 
ไมซ้ือ 

         ซ้ือ  

ตรวจสอบความซํ้าซอนของรายการหนังสือท่ีเสนอซ้ือในระบบ ALIST 
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ติดตอรานคาจําหนายหนังสือขอใบเสนอราคา 

 

จัดทําเอกสารการจัดซ้ือ  

เสนอขออนุมัติการจัดซ้ือ 

พิจารณาราคาท่ีรานคาเสนอมา

ตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบ

 

 
ไมผาน  

ไมอนุมัติ 

คณะกรรมการจัดซ้ือพิจารณา

รายการหนังสืออีกครั้ง 

ผาน 

อนุมัติ 

สงงานพัสดุ สวส. ดําเนินการ 

ติดตอรานคากําหนดการสงหนังสือ และ 

ติดตามทวงถามหนังสือกรณีท่ีมีการสงลาชา 

ตรวจรับหนังสือ 

 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

แจงรานคาเปลี่ยนแปลง

แกไข 
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เตรียมงานดานเทคนิคกอนออกใหบริการ 

แจงผูใชบริการตรวจสอบรายชื่อหนังสือท่ีเสนอซ้ือจากเว็บ OPAC 

สิ้นสุด 
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 1.4 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 รวบรวมตนฉบับท่ีจะนํามาจัดทํา e-book   

2 คัดแยกตนฉบับวาเปนทรัพยากรประเภทใด หนังสือวิทยานิพนธ 

หรือไฟล word จาก cd 

1 นาที/เลม 

3 ตัวเลมวิทยานิพนธนํามาสแกนเนื้อหาและปก แลวแปลงไฟลเปน 

PDF 

10 นาที/เลม 

4 กรณีเปนไฟล word ท่ีนํามาจาก cd ใหทําการแปลงไฟลเปน PDF 5 นาที/ไฟล 

5 ตรวจสอบความสมบูรณของไฟล หากไมสมบูรณใหนํามาสแกนใหม 1 นาที/เลม 

6 นําไฟลท่ีสมบูรณแลวเขาสูโปรแกรม Flipping book 5 นาที/เลม 

7 ตรวจสอบความถูกตองของไฟลอีกครั้ง 1 นาที/เลม 

8 สงไฟลท่ีสมบูรณแลวข้ึน server 3 นาที/เลม 

9 เผยแพรใหใชบริการ e-book บนเว็บ 5 นาที/เลม 
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ข้ันตอนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 

 

 

 

 

 ใช 

       

 

         ไมใช 

  

 

 

    ไมสมบูรณ 

  

    

     สมบูรณ 

  

  

เริ่มตน 

รวบรวมตนฉบับ 

คัดแยกตนฉบับ

วาเปนสิ่งพิมพ

หรือไม 

สแกนตัวเลมวิทยานิพนธ 

แปลงไฟลเปน PDF 

ตรวจสอบความ

สมบูรณของ

 

2 
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      ไมผาน 

 

     ผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

นําเขาโปรแกรม Flipping book 

ดําเนินการแกไข 

สงข้ึน Server 

เผยแพรบนเว็บ 

จบการทํางาน 

2 
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 1.5 การซอมหนังสือ 
 

 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 คัดแยกหนังสือชํารุดเตรียมเย็บเลม 5 นาที 

2 ตรวจสอบความถูกตองของจัดเรียงหนา 10 นาที  

3 แกไขสถานะของหนังสือในระบบ ALIST เปนสงซอม 10 นาที 

4 เจาะตัวเลมหนังสือ 20 นาที 

5 เย็บเลม หรือ เขาเลมหนังสือ 5 นาที 

6 ตรวจสอบความถูกตองของการเย็บเลม 2 นาที 

7 ติดสัญญาณ RFID หรือ สัญญาณแถบแมเหล็ก 2 นาที 

8 แกไขสถานะของหนังสือในระบบ ALIST เปนอยูบนชั้น 2 นาที 

9 นําหนังสือท่ีซอมแซมแลวข้ึนชั้นตามหมวดหมู  

ระบบทศนิยมดิวอ้ี 

4 นาที 
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ข้ันตอนการซ่อมหนังสือชํารุด 

 

 

 

 

                                  

 
 

                     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดัออกจากระบบ 

เร่ิมตน้ 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของจดัเรียงหนา้

 

คดัแยกหนงัสือชาํรุดเตรียมเยบ็เล่ม 

เจาะตวัเล่มหนงัสือ 

เยบ็เล่ม หรือ เขา้เล่มหนงัสือ 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของการเยบ็เล่ม

 

แกไ้ขสถานะของหนงัสือในระบบ ALIST เป็นส่งซ่อม 
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นาํหนงัสือท่ีซ่อมแซมแลว้ข้ึนชั้นตามหมวดหมู ่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 

ติดสัญญาณ RFID หรือ สัญญาณแถบแม่เหล็ก 

แกไ้ขสถานะของหนงัสือในระบบ ALIST เป็นอยูบ่นชั้น 

ส้ินสุด 
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2. งานบริการทรัพยากรสนสนเทศ 

 2.1 บริการยืม-คืนทรัพยากรสนสนเทศ 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ผูใชเขามาติดตอท่ีเคาทเตอรเพ่ือขอรับบริการ 1 นาที 

2 เจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะผูใชวาเปนสมาชิกหองสมุดหรือไม 2 นาที 

3 หากผูใชเปนสมาชิกหองสมุดแลวเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบ

สถานะบัตรสมาชิกวาหมดอายุหรือไม 

1 นาที 

4 กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ เจาหนาท่ีทําการตออายุสมาชิก 1 นาที 

5 หากผูใชบริการยังไมเปนสมาชิกของหองสมุด ใหทําการทําบัตร

สมาชิก 

3 นาที 

6 คนหาทะเบียนสมาชิก โดยการยิงบารโคด 30 วินาที 

7 คนหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการยิงบารโคดหนังสือ 1 นาที 

8 ปริ้นใบเสร็จ 1 นาที 

9 ตัดสัญญาณ RFID 1 นาที 

10 กรณีทําการยืมไมสําเร็จ เจาหนาท่ีเก็บทรัพยากรไวเพ่ือรอข้ึน

ชั้น 

2 นาที 
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ข้ันตอนงานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 

  หมดอายุ 

  

 

 

 ไมใช   ไมหมดอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

ผูใชติดตอเคาทเตอร 

ตรวจสอบ

ขอมูลวาเปน

สมาชิกหรือไม 

ตรวจสอบ

สถานะบัตร 
ตออายุบัตร 

คนหาสมาชิก (ยิงบารโคด) 

คนหาทรัพยากร (ยิง/

กรอกบารโคดทรัพยากร) 

ทําบัตรสมาชิก 

2 
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  ไมสําเร็จ 

 

 

 สําเร็จ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืมสําเร็จ

หรือไม 
เก็บทรัพยากรรอข้ึนชั้น 

ปริ้นใบเสร็จ 

ตัดสัญญาณ RFID 

จบการทํางาน 

2 
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 บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

ลําดับ การดําเนินการ 
ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1. อานบารโคดหนังสือ / สื่อท่ีนํามาคืน 1 นาที/เลม 

2. คิดคาปรับ 30 วินาที/เลม 

3. รับเงินคาปรับ 15 วินาที/เลม 

4. ปริ้นใบเสร็จ 30 วินาที/เลม 

5. ลบสัญญาน RFID 15 วินาที/เลม 

6. นําหนังสือท่ีคืนแยก เตรียมข้ึนชั้น 30 วินาที 
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ข้ันตอนบริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เริ่มตน 

อานบารโคด

หนังสือ/สื่อ ท่ี

คิดคาปรับจาก

 

รับเงินคาปรับ 

ปริ้นใบเสร็จ 

ทําการข้ันตอนการ

 

ลบสัญญาน RFID 

นําหนังสือท่ีคืนแยก  

เตรียมข้ึนชั้น 

เกินกําหนด

 
ยืมตอ 

ไมยืมตอ 

จบการทํางาน 
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 2.2 การสํารวจช้ันหนังสือ 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 เรียกคืนหนังสือและงดยืมหนังสือ 

(ปฏิบัติหลังจากท่ีมีการเรียกคืนหนังสือ) 

1 สัปดาห 

2 นําหนังสือทุกเลมจัดเรียงข้ึนชั้นตามเลขหมูหนังสือ 2 วัน  

3 สํารวจสภาพหนังสือตามหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ี 

    3.1 พิจารณาสภาพหนังสือชํารุด ฉีกขาด  เตรียมสงซอม 

    3.2 พิจารณาความทันสมัย ความเปนปจจุบัน ลาสมัยพิจารณา

จําหนายออกจากหองสมุด 

    3.3 พิจารณาปพิมพของหนังสือ ลาสมัย พิจารณาจําหนาย

ออกจากหองสมุด 

    3.4 พิจารณาการใช  หากใชนอยเก็บไวท่ีหนังสือใชนอย 

    3.5 หนังสือท่ีรายชื่อซํ้า ลาสมัย 

5นาที/เลม   

4 จัดเก็บขอมูลหนังสือโดยใชระบบ ALIST ของเมนูการสํารวจ

หนังสือ  

10 นาที/เลม 

5 การเรียกขอมูลหนังสือจากระบบ ALIST ไปยังโปรแกรม EXCEL   10/ครั้ง 

6 พิจารณารายการหนังสือตามรายการท่ีจัดเก็บขอมูล   เพ่ือให

สถานภาพของหนังสือเปนปจจุบัน อาจพบปญาหวา 

 6.1 พบตัวเลมหนังสืออยูบนชั้นแตไมรายชื่อในระบบฐานขอมูล 

 6.2 มีรายชื่อหนังสือแตไมพบตัวเลม 

 6.3 สถานภาพของหนังสือไมเปนปจจุบัน 

5 นาที/เลม 

7 รวบรวมหนังสือท่ีมีปญหาสงงานเทคนิคแกไขใหถูกตอง เชน เลข

เรียกหนังสือไมตรงกับระบบ ไมมีบารโคด  

5 นาที/เลม 

8 นําหนังสือท่ีแกไขแลวข้ึนชั้น 5 นาที/เลม 

9 สรุปรายงานผลการสํารวจหนังสือ รวบรวมจํานวนรายการหนังสือ

ท่ีทําการสํารวจแลวหาไมพบเพ่ือทําการสรุปยอดสถิติของหนังสือ 

1 ชม./ครั้ง 
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เริ่มต้น 

                                   ขั้นตอนการส ารวจหนังสือที่ชั้นหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำหนังสือทุกเล่มจัดเรียงขึ้นชั้นตำมเลขหมู่หนังสือ 

จัดเก็บข้อมูลหนังสือโดยใช้ระบบ ALIST 

พิจำรณำรำยกำรหนังสือตำมรำยกำรที่

จัดเก็บข้อมูล   

เรียกคืนหนังสือและงดกำรยืมหนังสือ 

 

ส ำรวจสภำพหนังสือตำมหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี 

กำรเรียกข้อมูลหนังสือจำกระบบ ALIST ไปยังโปรแกรม EXCEL  

EXCEL   

ไม่มีปัญหำ  
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สิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
น ำหนังสือท่ีแก้ไขแล้วขึ้นชั้น 

 

รวบรวมหนังสือท่ีมีปัญหำส่งงำนเทคนิค

แก้ไขให้ถูกต้อง 

 

สรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจหนังสือ 
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 2.3 การใชบริการตูล็อกเกอรรับฝากกระเปา 

 

 

 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ในแตละวันจะตองทําการเคลียตูล็อกเกอรกอนการใชงานในทุกๆ วัน เพ่ือเปด

พรอมใชงานแกผูใชบริการ 

30 นาที/วัน 

2 ตรวจสอบตูล็อกเกอร เพ่ือเช็คการลืมสิ่งของไวในตูแลวนํามาเก็บท่ีเคานเตอร 5 นาที/วัน 

3 กอนการใชผูใชตองทําการตรวจสอบวามีผูใชงานตูล็อกเกอรกอนหนานี้หรือไม 

หากมีการใชตูอยูแลวใหสังเกตุสัญญาณวาอยูเครื่องหมาย OPEN หรือไม 

2 วินาท่ี/ตู 

4 ใชงานตูล็อกเกอรไมได 

- กรณีเพ่ิงเคยใชงานกับตูล็อกเกอรท่ีเปนแบบตั้งรหัสผานอาจติดปญหาวาตอง

เริ่มใชงานแบบไหนกอนหลัง 

2วินาที/ตู 

5 แนะนําวิธีใชงานตูล็อกเกอร เม่ือนักศึกษายังใชงานไมถูกตองตามวิธีการของ 

ตูล็อกเกอร ตองมีการสาธิตวิธีการใชงานใหผูใชดูกอนแลวผูใชทดลองวาเราใจ

ในวิธีการใชงานท่ีถูกตองแลว 

5 นาที/คน 

6 เม่ือเปดตูใชงานก็นําสิ่งของฝากตูล็อกเกอร 1 วินาที/ครั้ง 

7 ตั้งรหัสผาน 4 หลัก 5 วินาที/ครั้ง 

8 เปดตูเพ่ือนําสิ่งของออกหลังจากเลิกใชบริการเรียบรอยแลว 1 วินาที/ครั้ง 

9 แจงเจาหนาท่ีเช็คเกอร/บรรณารักษ/ชําระคาบริการท่ีเคานเตอร 

- กรณีท่ีผูใชบริการลืมรหัสผานหรือไมไดจดจําเลขหนาตูกอนใชงาน ตองมีการ

เปดจากเจาหนาท่ีผูดูแล (เช็คเกอร) เปดและตองทําการชําระคาบริการ/ครั้ง 

3 วินาที/คน 

10 เจาหนาท่ีนํากุญแจมาไขปลดล็อครหัสผานและทําการปลดเคลียรรหัสท่ีผูใชทํา

การตั้งไว 

5 นาที/ตู 
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2 

ข้ันตอนการใชบริการตูล็อกเกอรรับฝากกระเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

ตูล็อกเกอรเปดพรอมใชงาน 

ตรวจสอบ 

ตูล็อกเกอร 

มีผูใชงานตูล็อกเกอรแลว 

ใชงานตูล็อก

เกอรไมได 

แนะนําวิธีใชงานตูล็อกเกอร 

วาง 

ไมวาง 

เคยใช 

ไมเคยใช 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําสิ่งของฝากตูล็อกเกอร 

เปดตูเพ่ือ

นําสิ่งของ

 

แจงเจาหนาท่ีเช็ค

เกอร/บรรณารักษ/

ชําระคาบริการท่ี

 

เจาหนาท่ีนํากุญแจ

มาไข 

ปลดล็อครหัสผาน 
จบการทํางาน 

นําตั้งรหัสผาน 4 หลัก 

จํารหัสได จํารหัสไมได 
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 2.4 การใชบริการประตูเขา-ออกอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 นักศึกษาทุกคนกอนเขาหองสมุดจะตองทําการอัพโหลดขอมูลบัตรสมาชิกกับ

ระบบประตูอัตโนมัติกอนเพ่ือใหระบบจําคาเพียงครั้งแรก 

 - อานคลื่นสัญญาณได (ปกติ) 

- บัตรรุนเกา/บัตรชํารุด (ไมมีคลื่นสัญญาณ) 

1 นาที/ทําเพียง

ครั้งเดียว 

2 แลกบัตรกับเจาหนาท่ีเพ่ือเขาใชงาน 5 วินาที/คน 

3 นําบัตรแตะบริเวณจุดท่ีกําหนด 2 วินาท่ี/บัตร 

4 แนะนําวิธีใชงานท่ีถูกตอง/ยืนบริเวณเสนและเขาออกครั้งละ 1 คน 5 วินาที/คน 

5 กรณีปกผีเสื้อไมเปดไมสามารถใชงานได 

- เครื่องมีปญหาเนื่องจากมีการกระแทกจากผูใชงานทําใหระบบขัดของ 

- ตองเปดรีเซตระบบใหมท้ัง 2 เครื่อง 

15 นาที/ครั้ง 

6 ตรวจสอบการรีเซต 

- การใชงานไดตามปกติ 

- แกไขปญหาไมได 

15 นาที/ครั้ง 

7 แจงเจาหนาท่ีบรรณารักษ 1 วินาที/ครั้ง 

8 แจงเจาหนาท่ีบริษัทเขามาซอมบํารุง 5 นาที/ครั้ง 
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2 

ข้ันตอนการใชบริการประตูเขา-ออกอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

นําบัตรนศ.มาบันทึกขอมูลวาอานมี

สัญญาณบัตร 

อาน

คลื่นสัญญา

 

บัตรรุนเกา/บัตรชํารุด 

นําบัตรแตะ

บริเวณจุดท่ี

กําหนด 

แนะนําวิธีใชงานท่ีถูกตอง/ยืนบริเวณ

เสนและเขาออกครั้งละ 1 คน 

 

แลกบัตรกับเจาหนาท่ีเพ่ือ

เขาใชงาน 

อานได 

อานไมได 

เปด 

ไมเปด 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกผีเสื้อไมเปดไมสามารถใชงานได 

 

ตรวจสอบการ

รีเซ็ต 

แจงเจาหนาท่ีบรรณารักษ 

แจงเจาหนาท่ีบริษัท 

ซอมบํารุง 

จบการทํางาน 

ได 

ไมได 

76



 

3. งานวารสาร 

 3.1 การจัดซ้ือวารสาร 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 สํารวจความตองการของ อาจารย เจาหนาท่ีและ

นักศึกษา ท่ีตองการสั่งซ้ือวารสารและนิตยสาร 

14วัน /2 อาทิตย 

2 รวบรวมรายการวารสารและนิตยสารท่ีสั่งซ้ือ 7 วัน 

3 คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งเปนคนพิจารณาคัดเลือก 

วารสารและนิตยสาร สวนวารสารและนิตยสารท่ีไมได

จัดซ้ือ อาจจะจัดซ้ือไวแลว 

2 วัน 

4 ทําบันทึกขออนุมัติจัดซ้ือวารสาร และนิตยสาร ประจําป

การศึกษา 

3 วัน 

5 เขียนหลักฐานขอยืมเงิน จากกองคลัง 1 วัน 

6 ติดตอสํานักพิมพตางๆ เพ่ือทําการสมัครสมาชิก ตออายุ

สมาชิก โอนเงินคาวารสาร และFax หลักฐานการโอนเงิน 

ใหกับสํานักพิมพตางๆ เพ่ือทําการยืนยันการตอสมาชิก  

30 วัน 

7 รับใบเสร็จ  จากสํานักพิมพตางๆ และสงหลักฐานการ

เคลียรเงินยืม ใหกับกองคลัง 

1 วัน 

8 ตรวจรับวารสาร วาถูกตองเรียบรอยหรือไม 1 วัน 

9 นําวารสารใหมสงลงทะเบียน และใหบริการการข้ึนชั้น 1 วัน  
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ข้ันตอนการจัดซ้ือวารสาร 

 

 

 

 

  

 ไมซ้ือ 

        

 ซ้ือ 

        

  

            

 

 

  

 ถูกตอง 

 

สํารวจความตองการของการสั่งซ้ือ            

วารสารและนิตยสาร 

คณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกรายการ 

รวบรวมรายการวารสารและนิตยสารท่ีสั่งซ้ือ 

ตรวจรับวารสาร 

บันทึกขออนุมัติการจัดซ้ือ 

ขอยืมเงินจากกองคลัง 

เริ่ม 

แจงรายละเอียดท่ี

ไมจัดซ้ือ 

ติดตอสํานักพิมพ 

รับใบเสร็จและเคลียรเงิน

 

สงทําบัตรทะเบียน 

ไมถูกตอง 

จบ 
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3.2 การเย็บเล่มวารสาร 

ล าดับ การด าเนินการ ระยะเวลา 
การให้บริการ 

1 รวมรวมวารสาร ฉบับเล่มปลีก จากในตู้เลื่อน ที่เป็น
ระบบปิด  

7 วัน 

2 คัดแยกวารสารที่มีคุณค่าทางวิชาการ และวารสารที่มี
ประโยชน์ 

7 วัน 

3 น ามาจัดเรียงตามรายชื่อวารสาร คัดแยก ปีที่ ฉบับที่ 
เดือน ปี   

7 วัน 

4 ก าหนดขนาด สีปก และรายละเอียดข้อความ ตรงที่
เขียนสัน 

3 วัน 

5 รวบรวมจ านวนรายการวารสารทั้งหมด เตรียมส่งร้าน
เย็บเล่ม 

3 วัน 

6 ด าเนินการขออนุมัติจัดจ้างเย็บเล่ม  
- ท าบันทึกขออนุมัติโครงการจัดจ้างเย็บเล่ม  
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- ติดต่อร้านค้า 
-ใบเสนอราคา และคู่เทียบ  

 
 

7 วัน 

7 ส่งวารสารให้ร้านค้า เพ่ือท าการเย็บเล่ม 30 วัน 
8 ตรวจสอบความถูกต้อง จากตัวเล่ม เช่น รายชื่อ

วารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี และสีปก วารสาร 
ถูกต้องไหม 

2 วัน 

9 ลงทะเบียนวารสารเย็บเล่ม ประทับตรา  ติด
สติ๊กเกอร์   

7 วัน 

10 น าวารสารเย็บเล่มข้ึนชั้นให้บริการต่อไป 1 วัน 
 

 



ข้ันตอนการเย็บเลมวารสาร 

 

 

 ไมใช 

  

                                                                                   ใช 

 

       

 

 

 

  

   

  

             

 

 

  

  

อนุมัติ 

ถูกตอง  

รวบรวมวารสารฉบับลวงเวลาจากชั้นปด 

คัดเลือกวารสารที่มีคุณคา

ทางวชิาการเพื่อรวบรวมเย็บ

 

จัดเรียงวารสารตามชื่อวารสาร ,ปท่ี ,ฉบับท่ี, เดือน, ป 

กําหนดขนาดและรายละเอียดขอความ ตรงท่ีเขียนสัน 

รวบรวมรายการทัง้หมดเตรียมสง่ร้านเย็บเลม่ 

เสนอผูอํานวยการพิจาราณา
อนุมัติจัดจางเย็บเลม 

สงรานเย็บเลม 

ตรวจรับความถูกตอง

สมบรณของฉบับเย็บเลม 

รวมรวมรายชื่อ

ขออนุมัติ

จําหนายออก

 

ลงทะเบียน ประทับตรา และติดสติกเกอร 

นําวารสารเย็บเลม่ขึน้ชัน้ให้บริการ 

เริ่ม 

จบ 

แกไข 

ไม

  

ไมอนุมัติ  
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 3.3  การทําดรรชนีวารสาร 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 คัดเลือกบทความท่ีมีคุณคาทางวิชาการจากวารสาร

ฉบับเย็บเลมลวงเวลา  

2 นาที/ 1 บทความ 

2 บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ในระบบ AList ตาม Tag 

ของดรรชนีวารสารพรอมใหหัวเรื่อง 

5 นาที/ 1 บทความ 

3 ตรวจสอบความถูกตองของรายการท่ีบันทึก  1 นาที/ 1 บทความ 

4 กําหนดสัญญาลักษณท่ีตัวเลมวาฉบับนี้ไดทํา

ดรรชนีวารสาร แลว เชน นําปากกาเมจิก ขีดตรง

ดานบนของตัวเลม เพ่ือทําสัญญาลักษณวาทํา

ดรรชนีวารสารแลว 

1 นาที/ 1 เลม 

5 นําวารสารเย็บเลมนําข้ึนชั้นใหบริการตอไป 2 นาที/ 1 เลม 
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ข้ันตอนการทําดรรชนีวารสาร 

                                           

 

 

 

 

 

 ไมถูกตอง 

 

 

 ถูกตอง 

  

 

 

 

  

 

  

 

เริ่ม 

จบ 

คัดเลือกบทความท่ีมีคุณคาทางวิชาการจากวารสาร

ฉบับลวงเวลา 

ตรวจสอบความถูกตอง

ของรายการท่ีและใหหัว

 

บันทึกขอความลงในฐานขอมูล AList ตาม Tag 

ของดรรชนีวารสารพรอมใหหัวเรื่อง 

กําหนดสัญญาลักษณท่ีตัวเลมวาฉบับท่ีทํา

ดรรชนีวารสารแลว 

นําวารสารเย็บเลมข้ึนชั้นใหบริการตอไป 

แก้ไขข้อมลู 
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                                                                คูม่ือมาตรฐานการให้บริการ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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                                                                คูม่ือมาตรฐานการให้บริการ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจในการพัฒนา

และสนับสนุนใหเกิดการใช ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพ ผูจบการศึกษาใหมีสมรรถนะทาง ICT อยางมีมาตรฐาน โดยมีเปาประสงคเพ่ือเปนผูนําในการใช 

ICT ในการเพ่ิมประสิทธภิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการทางการศึกษาสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตใหมีสมรรถนะทาง ICT โดยภาระงานของฝายวิทยบริการ ท่ีนํามาจัดทํามาตรฐานการ

ใหบริการ มีดังนี้ 

1. งานระบบเครือขาย 

- การติดตั้งและซอมบํารุงคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย 

2. งานระบบสารสนเทศ 

- การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. งานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

- การใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

4. งานเทคโนโลยีการศึกษา 

4.1 การผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา 

4.1.1 ผลิตสื่อการศึกษา Smart Classroom 

4.1.2 ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 

4.2 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

4.2.1 ผลิตสื่อท่ีเผยแพรโดยระบบประชาสัมพันธดิจิทัลแบบควบคมผานเครือขาย

(Digital signage) 

4.2.2 ออกแบบกราฟก (Graphic Design) 

4.3 การบริการดานเทคโนโลยีการศึกษา 

4.3.1 บริการถายภาพนิ่ง 

4.3.2 บริการถายภาพวีดิทัศน และตัดตอวีดิทัศน 

4.3.3 บริการบันทึกเสียง 
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                                                                คูม่ือมาตรฐานการให้บริการ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3.4 บริการผลิต Presentation 

4.3.6 บริการแปลงสื่อดิจิทัล 

4.3.7 บริการสําเนาสื่อ ซีดี/ดีวีดี 

4.3.7 บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ 

4.3.8 บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ 
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1. งานระบบเครือขาย 

  1.1 การติดตั้งและซอมบํารุงคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 รับแจงปญหาพรอมทําการบันทึกเขาระบบ service.rmutk.ac.th 10 นาที 

2 หัวหนางานมอบหมายงานใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 10 นาที 

3 

 

ติดตั้งและซอมบํารุง เชน ลงระบบปฏิบัติการ โปรแกรมการใชงานตาง 

เชื่อมตอปริ้นเตอร เปนตน 

1-24 ชั่วโมง 

ในกรณีท่ีปฏิบัติงานสําเร็จ 

4 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยมีแบบสอบถาม 10 นาที 

5 บันทึกผลการทํางานเขาระบบ service.rmutk.ac.th โดยระบุถึงสาเหตุของ

ปญหา และวิธีการแกไข 

10 นาที 

6 หัวหนางานรับทราบผลการทํางาน วาผานหรือไมผาน 5 นาที 

ในกรณีท่ีปฏิบัติงานไมสําเร็จ 

7 หัวหนางานตรวจสอบจากรายงานท่ีสง วาเกิดจากสาเหตุใด แลวเสนอขอซอม

กับรองผูอํานวยการ สวส. 

10นาที 

8 รองผูอํานวยการ สวส. พิจารณา  10 นาที 

9 ถาอนุมัติซอม สงซอมกับศูนยบริการ 7 วัน 

10 ถาไมอนุมัติจะแจงผูใชบริการวาไมสามารถซอมได เนื่องจากสาเหตุใด 10 นาที 
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ข้ันตอนการติดตั้งและซอมบํารุงคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย 

 

ติดต้ังและซอมบํารุง 

เร่ิมตน 

รับแจงปญหาพรอมบันทึกเขาระบบ service.rmutk.ac.th 

หัวหนางานมอบหมายงาน 

แจงหัวหนางานและเสนอขอซอม 

 

แจงกับผูใชวาไม

สามารถซอมได 

สงซอม 

ประเมินผลความพึงพอใจของผูใช 

บันทึกผลการทํางานเขาระบบ 

service.rmutk.ac.th 

 

หัวหนางานรับทราบ 

การทํางานในระบบ 

จบ 

ไมสําเร็จ 

สําเร็จ 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

รองผูอํานวยการ 

ตัดสินใจ 

แจงรองผูอํานวยการ สวส. 
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2. งานระบบสารสนเทศ 

 2.1 การดําเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

 หมายเหตุ : เนื่องการการพัฒนาระบบสารสนเทศแตละระบบมีฟงกชั่นการทํางานไมเหมือนกันจึงไม

สามารถระบุเวลาท่ีแนนอนได 

 

 

 

 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1.  ยื่นคํารองถึงผูอํานวยการ 1-2 วันทําการ 

2.  ผูอํานวยการพิจารณา 1-2 วันทําการ 

3.  ผูอํานวยการมอบหมายงาน 1-2 วันทําการ 

4.  เก็บความตองการผูใชงาน 5 % ของโครงการ 

5.  ศึกษาความเปนไปได 15 % ของโครงการ 

6.  วิเคราะหและออกแบบระบบ 35 % ของโครงการ 

7.  พัฒนาระบบ 30 % ของโครงการ 

8.  ทดสอบระบบ 10% ของโครงการ 

9.  ปรับปรุงแกไขระบบ 5 % ของโครงการ 

10.  จัดทําคูมือและฝกอบรม 3-7 วันทําการ 

11.  ประเมินและติดตามผลการใชงาน 1-2 วันทําการ 

12.  บริการใหคําแนะนําการเขาใชงานระบบ หลังเปดใหบริการระบบ

สารสนเทศ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

89
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3. งานศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

 3.1 การใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 นักศึกษา,อาจารย, เจาหนาท่ี ขอใชบริการ 0.10 วินาที 

2 ตรวจสอบเครื่องแตงกาย 0.30 วินาที 

3 ตรวจสอบบัตรนักศึกษา 2.30 วินาที 

4 รับ Account หมายเลขเครื่อง 1.30 นาที 

5 ตรวจสอบคอมพิวเตอรพรอมใชงาน 

- รับแจงปญหา 

- ตรวจสอบปญหาท่ีเกิดข้ึน 

- กรณีตองเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร 

 

0.30 วินาที 

5.00 นาที 

1.00 นาที 

6 การเขาใชบริการ ไมจํากัดระยะเวลา 

7 แลกบัตรออก 0.10 วินาที 

 

หมายเหตุ  :  กรณีท่ีมีผูขอใชบริการ ไดทําตามระเบียบท่ีกําหนดไวและ เครื่องคอมพิวเตอรไมเกิด

ปญหาใดๆ เจาหนาท่ีประจํา ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง จะใชเวลาในการใหบริการ ตั้งแตเริ่มจนจบ 

2.40 นาที / 1คน 
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ข้ันตอนการใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี 

แลกแอคเคานหมายเลขเครื่อง 

แลกบัตรออก 

ไม

 

อนุญาต 

ไมมี 

มี 

ไมม ี

มี 
ไมม ี

ไมพรอมใช 

แกไขไมได 

แกไขได 

พรอมใช 

ตรวจสอบ 

บัตรนักศึกษา 

ใบเสร็จคา

 

ใบเสร็จทาํบตัร

 

คอมพิวเตอร

 

แจงเจาหนาที ่

ตรวจสอบ

 

ใหนักศึกษายาย

 

เขาใชบริการ 

จบการทํางาน 

เริ่มตน 

นศ./อาจารย/เจาหนาที/่เขาใชบริการ 

ตรวจสอบ 

เครื่องแตง
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4. งานเทคโนโลยีการศึกษา 

4.1 งานผลิตส่ือเพ่ือการศึกษา 

 4.1.1  ผลิตส่ือการศึกษา Smart Classroom 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ 30 นาที 

2 รับขอมูล/ ถายทํา VDO 3 ชั่วโมง 

3 Process 15 นาที 

4 ตรวจสอบไฟล 

 - ตัดตอ 

 

15  นาที 

5 บันทึกลง Sever 1 ชั่วโมง 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 ตรวจเช็คอุปกรณ 30-60 นาที 

2 ตัดตอวีดิโอ 3-5 ชั่วโมง 
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ข้ันตอนการผลิตส่ือการศึกษา Smart Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.2  ผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
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 4.1.2  ข้ันตอนการผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 รับสมัครวิทยากรอาจารยผูสอน และชื่อรายการ 2 สัปดาห 

2 ขออนุมัติโครการ/ คําสั่งแตงตั้ง 3-5 วัน 

3 ดําเนินงาน/ กิจกรรมโครงการ 6 เดือน 

4 ประเมินโครงการ 1 สัปดาห 

5 สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 1 สัปดาห 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 ปรับแกไขการขออนุมัติโครการ/ คําสั่งแตงตั้งใหม 1 สัปดาห 
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ข้ันตอนการผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ (Digital Signage) 
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4.2 งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

 4.2.1  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Digital Signage) 

 

ล าดับ การด าเนินการ ระยะเวลา 
การให้บริการ 

1 รับข้อมูลสื่อ 30 นาที 
2 ตรวจสอบโปรแกรม 10-15 นาที 
3 ตรวจสอบชนิดไฟล์ 10 นาที 
4 น าเข้า Template 1-2 ชั่วโมง 
5 ตั้งค่าแสดงผล 1 ชั่วโมง 

ในกรณีที่มีปัญหา 
1 ตรวจสอบไฟล์ 1-2 ชั่วโมง 
2 สร้าง Template ใหม ่ 1-3 ชั่วโมง 



ข้ันตอนการผลิตส่ือประชาสัมพันธ (Digital Signage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2  ออกแบบกราฟก (Graphic Design) 
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 4.2.2  ออกแบบกราฟก (Graphic Design) 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท 5 นาที 

2 กรอกแบบฟอรมขอรับบริการ 5 นาที 

3 ตรวจสอบอุปกรณ 10-15 นาที 

4 รับขอมูลสื่อ 1-2 ชั่วโมง 

5 ปอนขอมูลทางแปนพิมพ 1-2 ชั่วโมง 

6 จัดวางองคประกอบ 2-3 ชั่วโมง 

7 ใส Tex/ ตกแตง 2-3 ชั่วโมง 

8 ตรวจสอบความถูกตอง 5-10 นาที 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 ตรวจสอบอุปกรณ 1 ชั่วโมง 

2 ตรวจสอบความถูกตอง 30-60 นาที 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีเจาหนาท่ีไมวาง ผูขอรับบริการสามารถติดตอกลับมาอีกครั้งภายใน 1-2 วัน 
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ข้ันตอนการออกแบบกราฟก (Graphic Design) 
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4.3 งานบริการดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 4.3.1  บริการถายภาพนิ่ง 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

2 เจาหนาท่ีตรวจเช็คอุปกรณ 15-30 นาที 

3 ผูขอรับบริการทําบันทึกขอความถึงผูอํานวยการ สวส. ลวงหนาอยางนอย 1-3 วัน 

4 ผูอํานวยการ สวส. มอบหมายหัวหนางาน ภายใน 1-2 วัน 

5 หัวหนางานมอบหมายงานเจาหนาท่ี ภายใน 1 วัน 

6 เจาหนาท่ีวางแผนการทํางาน 20 นาที 

7 เจาหนาท่ีจัดเตรียมอุปกรณ 20-30 นาที 

8 ดําเนินการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6  ชั่วโมง 

9 จัดเก็บภาพลง HDD 1 ชั่วโมง 

10 คัดเลือกภาพ 1-3 ชัวโมง 

11 ปรับแตงภาพแสง /สี/ เสียง 1-3 ชั่วโมง 

12 จัดเก็บ File master/ HDD/ CD/ DVD 30 นาที 

13 Up load/Web 30 นาที 

14 สงมอบงาน ภายใน 1-2 วัน ภายหลังท่ีเจาหนาท่ีแจงใหทราบ 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีเจาหนาท่ีไมวาง ผูขอรับบริการสามารถติดตอประสานงานไดท่ีศูนยประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัย 
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ข้ันตอนการบริการถายภาพนิ่ง 
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 4.3.2  บริการถายภาพวีดิทัศน  และตัดตอวีดิทัศน 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

2 ตรวจเช็คเจาหนาท่ี 5 นาที 

3 ผูขอรับบริการทําบันทึกขอความถึงผูอํานวยการ 

สวส. 

ลวงหนาอยางนอย 1-3 วัน 

4 ผูอํานวยการ สวส. มอบหมายหัวหนางาน ภายใน 1-2 วัน 

5 หัวหนางานมอบหมายงานเจาหนาท่ี ภายใน 1 วัน 

6 เจาหนาท่ีวางแผนการทํางาน 20 นาที 

7 เจาหนาท่ีจัดเตรียมอุปกรณ 20-30 นาที 

8 ดําเนินการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6 ชั่วโมง 

9 จัดเก็บไฟล 1-2 วัน 

10 ลําดับภาพตามเนื้อหา 3-7 วัน 

11 EXPORT ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6 ชั่วโมง 

12 ผูขอรับบริการตรวจสอบงาน 1-2 วัน 

13 ออกแบบปกตามธีมงาน 1-2 วัน 

14 ผูขอรับบริการตรวจสอบงาน 1-2 วัน 

15 พิมพปก 10 นาที 

16 นําไฟล master ลงแผนพรอมปก 3-4 ชั่วโมง 

17 สงมอบ ภายใน 1-2 วัน ภายหลังท่ีเจาหนาท่ีแจงใหทราบ 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 หาอุปกรณมาทดแทนท่ีชํารุด/เสียหาย 30 นาที 

2 แกไขเนื้อหาท่ีตรวจสอบไมผาน 1-2 วัน 
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ในกรณีท่ีมีปญหา 

3 แกไขปกท่ีตรวจสอบไมผาน 1-2 วัน 
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ข้ันตอนบริการถายภาพวีดิทัศน  และตัดตอวีดิทัศน 
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 4.3.3 บริการบันทึกเสียง 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

2 ตรวจเช็คเจาหนาท่ี 5 นาที 

3 ผูขอรับบริการทําบันทึกขอความถึงผูอํานวยการ สวส. ลวงหนาอยางนอย 1-3 วัน 

4 ผูอํานวยการ สวส. มอบหมายหัวหนางาน ภายใน 1-2 วัน 

5 หัวหนางานมอบหมายงานเจาหนาท่ี ภายใน 1 วัน 

6 เจาหนาท่ีจัดเตรียมอุปกรณ 30-60 นาที 

7 ดําเนินการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6 ชั่วโมง 

8 ตรวจสอบคุณภาพ/ความถูกตอง 1 วัน 

9 จัดเก็บสื่อ/cd /dvd 3 วัน 

10 ตรวจสอบคุณภาพ/ความถูกตอง 1 วัน 

11 สงมอบงาน ภายใน 1-2 วัน ภายหลังท่ีเจาหนาท่ีแจงใหทราบ 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 แกไขอุปกรณท่ีชํารุด 1-2 ชั่วโมง 

2 แกไขสื่อท่ีตรวจสอบไมผาน 1-2 วัน 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีเจาหนาท่ีไมวาง ผูขอรับบริการสามารถติดตอกลับมาอีกครั้ง ภายใน 1-2 วัน 
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ข้ันตอนการบริการบันทึกเสียง 
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 4.3.4  บริการผลิต Presentation 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

2 ผูขอรับบริการทําบันทึกขอความถึงผูอํานวยการ สวส. ลวงหนาอยางนอย 1-3 วัน 

3 ผูอํานวยการ สวส. มอบหมายหัวหนางาน ภายใน 1-2 วัน 

4 หัวหนางานมอบหมายงานเจาหนาท่ี ภายใน 1 วัน 

5 วางแผนการทํางาน 1 วัน 

6 รับฟุตเทจ 1-2 วัน 

7 motiongrafhic 3-7 วัน 

8 ลําดับภาพ/เนื้อหา 2 วัน 

9 Exprot 3 ชั่วโมง 

10 ตรวจสอบ 1 วัน 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 ฟุตเทจไมครบ  

   - ถายทําใหม 3 วัน 

   - บันทึกเสียง 2 วัน 

 

หมายเหตุ : งานบางข้ันตอนสามารถทําพรอมๆกันได 
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ข้ันตอนการบริการผลิต Presentation 
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 4.3.5 บริการแปลงส่ือดิจิทัล 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

2 ตรวจเช็คอุปกรณ 15-30 นาที 

3 ตรวจสอบสื่อตนฉบับ 15-30 นาที 

4 กรอกแบบฟอรมขอใชบริการ 5 นาที 

5 หัวหนามอบหมายเจาหนาท่ี ภายใน 1 วัน 

6 เตรียมอุปกรณ 20-30 นาที 

7 ดําเนินการปฏิบัติงาน ตามสื่อตนฉบับ 1-7 วัน 

8 ตรวจสอบไฟล 1-7 วัน 

9 บันทึกไฟล Master 1-7 วัน 

10 ผูขอรับบริการตรวจสอบงาน 1-2 วัน 

11 สงมอบ ภายใน 1-2 วัน ภายหลังท่ีเจาหนาท่ีแจงใหทราบ 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 แกไขอุปกรณ 1-2 ชั่วโมง 

2 แกไขสื่อท่ีตรวจสอบไมผาน 1-2 วัน 
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ข้ันตอนบริการแปลงส่ือ ดิจิทัล 
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 4.3.6 บริการสําเนาส่ือ ซีดี/ดีวีดี 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

2 ตรวจสอบสื่อตนฉบับ 30-60 นาที 

3 กรอกแบบฟอรมขอรับบริการ 5 นาที 

4 หัวหนามอบหมายเจาหนาท่ี ภายใน 1 วัน 

5 เตรียมอุปกรณ 20-30 นาที 

6 ดําเนินการปฏิบัติงาน ตามสื่อตนฉบับ 1-2 วัน 

7 ตรวจสอบสื่อ 30-60 นาที 

8 สงมอบงาน ภายใน 1-2 วัน ภายหลังท่ีเจาหนาท่ีแจงใหทราบ 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 แกไขอุปกรณ 1 ชั่วโมง 

2 แกไขสื่อท่ีตรวจสอบไมผาน 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112



ข้ันตอนการบริการสําเนา ซีดี/ดีวีดี 
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 4.3.7  บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

2 เจาหนาท่ีตรวจเช็คอุปกรณ 15-30 นาที 

3 ผูขอรับบริการทําบันทึกขอความถึงผูอํานวยการ สวส. ลวงหนาอยางนอย 1-3 วัน 

4 ผูอํานวยการ สวส. มอบหมายหัวหนางาน ภายใน 1-2 วัน 

5 หัวหนางานมอบหมายงานเจาหนาท่ี ภายใน 1 วัน 

6 เจาหนาท่ีจัดเตรียมอุปกรณ 20-30 นาที 

7 รับคืนอุปกรณ 5-10 นาที 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 กรณีชํารุด ดําเนินการสงซอม ภายใน 30 วัน 

2 กรณีสูญหาย ผูขอรับบริการทําบันทึกขอความยินยอม

ชดใช 

ภายใน 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114



ข้ันตอนการบริการยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ 
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 4.3.8  บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลา 

การใหบริการ 

1 ติดตอสอบถามทางโทรศัพท ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

2 เจาหนาท่ีตรวจเช็คอุปกรณ 15-30 นาที 

3 ผูขอรับบริการทําบันทึกขอความถึงผูอํานวยการ สวส. ลวงหนาอยางนอย 1-3 วัน 

4 ผูอํานวยการ สวส. มอบหมายหัวหนางาน ภายใน 1-2 วัน 

5 หัวหนางานมอบหมายงานเจาหนาท่ี ภายใน 1 วัน 

6 สํารวจสถานท่ี/วางแผนการทํางาน 1 วัน 

7 เตรียมอุปกรณ 20-30 นาที 

8 ดําเนินการปฏิบัติงาน 1-3 ชั่วโมง 

9 เจาหนาท่ี stand by/ ควบคุมดูแล ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6 ชั่วโมง 

10 จัดเก็บอุปกรณ 5-10  นาที 

ในกรณีท่ีมีปญหา 

1 แกไขอุปกรณท่ีตรวจสอบไมผาน 30 นาที 

2 กรณีอุปกรณชํารุด ดําเนินการสงซอม ภายใน 30 วัน 

3 กรณีอุปกรณสูญหาย ผูขอรับบริการทําบันทึกขอความ

ยินยอมชดใช 

ภายใน 1 วัน 
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ข้ันตอนการบริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ 
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