
 คูมือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน

คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและ

โครงการอ่ืนๆ  

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 1 จาก  

 

 

แบบฟอรม 

การปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน 

(Standard  Operating Procedure) 
 

การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงินคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต  

โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและโครงการอ่ืนๆ 

 

 

 

งานประชุมและชวยนักบริหาร 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

นางอรัญญา  ศิลารักษ 

                                              ผูจัดทํา 

 

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

(นางสาวสุภาภรณ  สุวรรณบุรี)                            (นางสาวสุภาภรณ  สุวรรณบุรี)  

    ผูบังคับบัญชาระดับตน                                  ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : ชื่องาน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน
คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและ
โครงการอ่ืนๆ 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 2 จาก 10 

 

 

สารบัญ 
 

        หนา 

1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ       1 

2. ขอบเขต          1  

3. คําจํากัดความ         1 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ        2 

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)       3 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        4 

7. ระบบติดตามประเมินผล        5 

8. เอกสารอางอิง         5 

9. แบบฟอรมที่ใช         5 

10. ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  5-6 

11. ภาคผนวก          6 

ก. ตัวอยางแบบฟอรม 

ข. กฎระเบียบ/คําสั่ง 

ค. บันทึกที่เก่ียวของ 

 

  



 คูมือการปฏิบัติงาน : ช่ืองาน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน
คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและ
โครงการอ่ืนๆ 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหสัเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 3 จาก 10 

 

 

1. วัตถปุระสงค 

1.1 เพ่ือใหงานประชุมและชวยนักบริหาร มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณ

อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสราง

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน

เปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มคีุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ

ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ

บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพ่ือขอการรับบริการที่

ตรงกับความตองการ 

 

2. ขอบเขต 

ขั้นตอนการดําเนินงานนี้ครอบคลุมการปฏิบัตงิานการตรวจสอบเอกสาร “การขออนุมัติใชเงินคาธรรมเนียม

ผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและโครงการอ่ืนๆ ของฝายวิชาการและพัฒนาความเปนสากล ภายใต

งานประชุมและชวยนกับริหาร สวนสารบรรณและนิติการ 

 

3. คําจํากดัความ 

ผูบริหาร      หมายถึง รองอธิการบดี/รก.รองอธิการบดี 

งานประชุมและชวยนกับริหาร    หมายถึง งานประชมุและชวยนักบริหาร สวนสารบรรณ 

และนิติการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หนวยงานตางๆ      หมายถึง หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 เชน สํานักวิชา เปนตน 

เอกสาร       หมายถึง บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติคาใชจายจาก      

                                                                          คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิตฯ 

ระบบงานทะเบยีนรับ-สงเอกสาร (B-Office) หมายถึง ระบบการรับ-สงเอกสาร ผานระบบดวยวิธีทาง 

อเิล็กทรอนิกส 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (เลขานกุารกิจ) 

งานประชุมและชวยนกับรหิาร สสน. 

พนักงานธุรการ  หมายถึง พนกังานธุรการ งานประชุมและชวยนกับริหาร  

สสน. 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : ชื่องาน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน
คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและ
โครงการอ่ืนๆ 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 4 จาก 10 

 

 

1. ผูบริหาร     รบัผิดชอบ  ใหความเห็นชอบ / อนุมัติ / ลงนาม  

2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  รับผิดชอบ  ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร  

จัดแฟมเสนอผูบริหาร บันทึกคําสั่งการ/พิจารณา 

ของผูบริหาร ประสานหนวยงานตนเร่ืองกรณีมี 

การแกไข /เรื่องเรงดวน 

3. พนักงานธุรการ                  รับผิดชอบ  ลงทะเบียนรบั-สงเอกสาร ที่จัดสงมายังสาํนักงาน  

อธิการบดี และแยกเอกสารสงใหผูบริหารฝาย

ตางๆ หลังจากผูบริหารพิจารณาเอกสารและ

เจาหนาที่ บริหารงานท่ัวไป บันทึกคําสั่งการ/

พิจารณาแลว สงกลับใหพนักงานธุรการ เพ่ือสงให

หนวยงานตนเรื่อง หรือหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 

 4. หนวยงานตาง ๆ                 รับผิดชอบ  สํานักวิชา 8 สํานักวิชา / อนุมัติ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : ชื่องาน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน
คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและ
โครงการอ่ืนๆ 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 5 จาก 10 

 

 

พจิารณา/ลงนาม 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับ 

ผดิชอบ 

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวของ 

1  

 

 

 

 

รับเอกสารจาก

หนวยงาน 

เอกสารที่ไดรับตรงกับฝายของ

ผูรับ 

พนกังาน

ธุรการ / 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ภายในวันท่ีรับ

เอกสาร 

เอกสารจากหนวยงาน 

เชน  สํานักวิชา เปนตน  

2  ตรวจสอบเอกสาร เอกสารไดรับการตรวจสอบ

รูปแบบใหถูกตองตามระเบียบ 

มทส. วาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2553 และ ตรวจสอบช่ือ

เร่ืองของเอกสารใหถูกตอง 

(คาธรรมเนียมผลิตดุษฎี

บัณฑิตฯ) 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ภายในวันท่ีรับ

เอกสาร 

1. ระเบียบ มทส. วาดวย

งานสารบรรณ พ.ศ. 2553 

2. เอกสารตรวจสอบจาก

สสว. 

3.เอกสารแนบ เชน 

แบบฟอรม checklist 

3  

 

ลงทะเบียนรับ

เอกสาร  

เน้ือหาท่ีเก่ียวกับเอกสารไดรับ

การบันทึกในระบบ B-Office 

ถูกตองครบถวน เชน เลขที่

หนังสือ ชื่อเร่ือง ผูสง ผูรับ เปน

ตน 

-สงสวนสงเสริมตรวจสอบ 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ภายในวันท่ีรับ

เอกสาร 

1. ลงระบบ 

https://boffice.sut.ac.t

h/epersonal/logon_sy

s/index/index.php 

3. ตรารับหนังสือของฝาย

วิชาการฯ 

4  จัดแฟมเสนอผูบริหาร

พิจารณา 

-บันทึกขอความตนฉบับ ไดรับ

การตรวจสอบจากสวนสงเสริม

วิชาการ (บันทึกเล็กแนบ) 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

- เอกสารรอบเชา

เสนอเชาหรือบาย 

- เอกสารรอบบาย

เสนอบายหรือวัน

ถัดไป 

1. เอกสารตรวจสอบ 

(สสว.)        

2. แบบฟอรม checklist 

 

 

5  

 

 

 

 

 

ผูบริหารพิจารณา -เอกสารท่ีเสนอผูบริหารไดรับ

การพิจารณาอนมุัติ ในบันทึก

ขอความตนฉบับ 

ผูบริหาร - เอกสารรอบเชา

พิจารณาเชาหรือ

บาย 

- เอกสารรอบบาย

พิจารณาบายหรือ

เชาวันถัดไป 

 

6  บันทึกคําสั่งการของ

ผูบริหาร 

-บันทึกคําสั่งการในระบบ     

B-Office 

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ทันทีท่ีไดรับการสั่ง

การ 

 

7  สงเอกสารกลับ

หนวยงานตนเร่ือง  

-สงเอกสารกลับหนวยงาน    

ตนเร่ือง 

พนกังาน

ธุรการ  

 

ใหทันรอบสงเอกสาร 

2 รอบ คือ 9.15 น. 

และ 13.45 น. 

สําเนาตนฉบับพรอม. 

แบบตรวจสอบ 1 ชุด   ให

สสว.  

รบัเอกสาร

จากหน่วยงาน

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ส่งกลบัหน่วยงาน 

ตน้เรอืงเพอืแกไ้ข 

ลงทะเบยีนรบัเอกสาร 

จดัแฟ้ม 

เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 

ผูบ้รหิาร

พจิารณา 

บนัทกึคาํสงัการ 

ของผูบ้รหิาร 
 

สง่เอกสารกลบัหน่วยงานตน้

เรอืง หรอืหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง 



 คูมือการปฏิบัติงาน : ชื่องาน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน
คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและ
โครงการอ่ืนๆ 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 6 จาก 10 

 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 รายละเอยีดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รับเอกสารจากหนวยงาน - รับเอกสารจากหนวยงาน ผานพนักงานธุรการ งานประชุมและชวยนัก

บริหาร 

ตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบเอกสารที่ไดรับตรงใหกับฝายของผูรับ 

- ตรวจสอบชื่อเรื่อง (ขออนุมัติใชเงนิคาธรรมเนยีมผลิตดุษฎีบัณฑติฯ)  

หากไมตรงสงคนืพนักงานธุรการ งานประชุมและชวยนักบริหาร หรือ

ประสานตนเรื่องใหสงเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) 

ลงทะเบียนรับเอกสาร - เจาหนาท่ีลงทะเบียนรบัในระบบ B-Office ที่ 

https://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/index/index.php

- ประทับตรารับหนังสือของฝายวิชาการและพัฒนาความเปนสากล 

- ใสเลขที่รบัในระบบ B-Office ในชอง รบัที่ ในตรารับหนังสือของฝาย 

พรอมระบุวัน เวลา ที่รับหนังสือ 

- บันทึกเอกสารสงสวนสงเสริมวิชาการตรวจสอบ 

จัดแฟมเสนอผูบริหารพิจารณา/   -บันทึกขอความตนฉบับไดรับการตรวจสอบจากสวนสงเสริมวิชาการ 

ผูบริหารพิจารณา   - ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ/ลงนาม ทันตามกําหนดเวลาในเอกสาร  

    (ถามี) 

บันทึกคําสั่งการของผูบริหาร - บันทึกคําสั่งการของผูบริหารในระบบ B-Office 

สงเอกสารกลับหนวยงานตนเร่ือง

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- ประทับตราชื่อและตําแหนงของผูบริหาร /ลงวันท่ีที่ลงนามในเอกสาร 

- สําเนาบันทึกเอกสารตนฉบับที่ไดรับการอนุมัติ  

และแบบการตรวจสอบ ใหสวนสงเสรมิวิชาการ 1 ชุด 
 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : ชื่องาน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน
คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและ
โครงการอ่ืนๆ 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 7 จาก 10 

 

 

7. ระบบติดตามประเมินผล 

1. คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานประจําหนวยงาน (SOP Committee)        

เปนผูติดตามการดําเนินการจัดทําคูมือ ทุก 3 เดือน  

2. หนวยตรวจสอบภายใน ตามปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ 

 

8. เอกสารอางอิง 

1) ระเบียบ มทส. วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553 

2) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราคาธรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบัน

และโครงการอ่ืนๆ  

3) แบบฟอรม Checklist การเบิกจายตามโครงการ/ กิจกรรม/ งานประจํา  

4) ระบบงานทะเบียนรับ-สงเอกสาร (B-Office) 

 

9. แบบฟอรมที่ใช 

  1. บันทึกเล็ก การตรวจสอบ (สวนสงเสริมวิชาการ) 

 2. แบบฟอรม Checklist การเบิกจายตามดครงการ/กิจกรรม /งานประจํา (ตามแนวปฏิบัติของฝาย

การเงินและบริหารทั่วไป) 
 

10. ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา 
 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยงสําคัญท่ีพบ 

ในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร -ชื่อเร่ืองของเอกสารไมถูกตอง /เสนอ

เอกสารโดยไมผานการตรวจสอบจาก

สวนสงเสริมวิชาการ 

 

- ไมประทับตราชั้นความเร็วที่เอกสาร 

 

 

- สงเอกสารใหกระชั้นชิด ใกลครบ

กําหนดเวลาในเอกสาร 

- เอกสารผานการ

ตรวจสอบจากสวน

สงเสรมิวิชาการ 

เรยีบรอย 

- พิจารณาเอกสารวามี

ความจําเปนเรงดวน

หรือไม 

- นําเสนอเอกสารตอ

ผูบริหารทันที กรณทีี่

ผูบริหารไมอยูใหผู



 คูมือการปฏิบัติงาน : ชื่องาน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน
คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและ
โครงการอ่ืนๆ 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 8 จาก 10 

 

 

รักษาการแทนพิจารณา 

และหรือถายรูปสง line 

ใหผูบริหารพิจารณา 

และโทร.แจงผลการ

พิจารณาใหหนวยงาน

เจาของเร่ืองทราบ แลว

สงเอกสารตนฉบับตาม 

2 ลงทะเบียนรับเอกสาร - ในขณะที่ลงทะเบียนรบัเอกสาร ระบบ

เครือขายมีปญหา 

- จัดแฟมเสนอผูบริหาร

พิจารณาตาม

กระบวนการ เมื่อระบบ

เครือขายใชงานไดปกติ

แลว ใหลงทะเบียนรับ

ตามภายหลัง/หรือ 

scan ขอมูลเก็บไว 
 

11. ภาคผนวก 

1) ระเบียบ มทส. วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553  

 (สามารถคนหาไดที่ http://203.158.7.37/edcx/index.php) 

2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวม

สถาบันและโครงการอ่ืนๆ  



 คูมือการปฏิบัติงาน : ชื่องาน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน
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หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 9 จาก 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ระบบงานทะเบียนรับ-สงเอกสาร (B-Office) (สามารถคนหาไดที่) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6FdBdjXdmoRQlpQZ2NtUHJORTA) 

4) ตรารับหนังสือของฝายวิชาการและพัฒนาความเปนสากล 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวชิาการฯ 

รบัท ี..................................... 

วนัท ี..................................... 

เวลา ..................................น. 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : ชื่องาน การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใชเงิน
คาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกรวมสถาบันและ
โครงการอ่ืนๆ 

หนวยงาน สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_05_05 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วันที่บังคับใช : วันที่ผูบังคับบัญชาลงนาม หนาที่ : 10 จาก 
10 

 

 

5) แบบการตรวจสอบ “การขออนุมัติใชเงินคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิตฯ ” 

 

 

 


