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 คู่มือการปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการทำงานในงานหลักของ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุตั้งแต่ จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียด

ของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ

กำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง

สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓   

ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า คู ่มือการปฏิบัติงานหลักของงานพัสดุเล่มนี้ จะเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ที่มาศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง เพื่อลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้

อย่างด ี  

ทั้งนี ้ ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และรองศาสตราจารย์ทัศนยี์  ศิรวิรรณ รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้เกิด

ความรู้ และแนวทางการดำเนินงาน ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  ให้สำเร็จลง

ด้วยดี   
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บริบทของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

ชื่อหน่วยงาน 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 

 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม        

ต.คลองโยง อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม  

ติดต่อ  

 โทรศัพท์ 034 964 946  โทรสาร 034 964 945  เว็ปไซต์ www.chm.ssru.ac.th 

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป  

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อน

บ้าน (นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 2544) เป็นต้นมา  รัฐบาลจงึส่งเสริมและพัฒนาการศกึษายกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศกึษาในสถาบันการศกึษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการซึ่งเป็นสถานที่

ที่มีชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษา หรือผู้ที่เข้ามาทำงานอยู่ ในประเทศไทย อาทิ นักศึกษา คณาจารย์และ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ เพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็นสื่อกลางที่ดีในการเผยแพร่การจัด

การศกึษาของไทยใหเ้ป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับการจัดการอุตสาหกรรมบริการมากขึ้น 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาด้านต่างๆตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของประชากรให้มี

รู้เท่าทันและเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก (Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น 

ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมในการแข่งขันได้ระดับการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

 จากเหตุข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงได้

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใหเ้หมาะสม และสอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการที่

ทันสมัยและความรู้ภาคปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นกำลัง

สำคัญของสังคมยุค Knowledge-based จึงได้จัดตั้งโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

ขึ้นในปีการศึกษา 2547 และปรับเป็นหน่วยงานในกำกับโดยตั้งเป็นวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ จัดการเรียนการสอน ณ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

แต่เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายในการขยายพื้นที่การศึกษา 

โดยในปีการศกึษา 2558 ได้ขยายพืน้ที่การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มายังอาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ศูนย์

http://www.chm.ssru.ac.th/
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การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย ในปีการศึกษา 

2558 ได้เปิดการเรยีนการสอน ในสาขาวิชาดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรนานาชาติ 

1) สาขาวิชาธุรกิจการบิ 

2) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

3) สาขาวิชาการโรงแรม 

4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

5) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรภาษาไทย 

1) การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

2) การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

 
 

ระดับปริญญาโท  

       สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 
 

  แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางแข่งขันกันมากขึ้น 

ดังนั้นวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงต้องพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่

ระดับการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการ

พัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการจัดทำความร่วมมือใน

การพัฒนาด้านวิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน เพื่อก้าวให้ทันโลกและสามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

ได้อย่างมคีุณภาพ และมีศักยภาพตรงตามตลาดอุตสาหกรรมการบริการในอนาคต  

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 

      วิทยาลัยชั้นนำในการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูงในระดับสากล 

      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace 

3. พันธกิจ (Mission) 

      ผลติบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

     To educate people, conduct research, provide academic services to communities and to promote 

and conserve art and cultures  

4.  ภารกิจหลัก (Key result area) 

          1. ผลิตบัณฑิตที ่มีคุณภาพระดับสากล มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง  (ต้องแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการเป็นผู้นำในวิชาชีพ) ที่ตรงกับความต้องการด้านแรงงานของชุมชน สามารถแข่งขัน

และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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       2. บริการทางวิชาการ อบรมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม อาเซียนและการ

จัดการอุตสาหกรรมบริการอย่างมีคุณภาพ 

       3. อนุรักษ์ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

       4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมสู่การเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน

พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียนและสากล  

5. เสาหลัก (Pillar) 

      ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม 

Wisdom, Alignment, Social Leadership 

6. วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

      มีความดีงามและปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย  มีความรักใคร่ปรองดอง ให้เกียรติและเคารพ     

ผูอ้าวุโส  

7.  อัตลักษณ์ (Identity) 

      เป็นผู้นำด้านการปฏิบัติ ถนัดวิชาการ สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล พัฒนาคนให้มีคุณธรรม 

 

      เป็นผู้นำด้านการปฏิบัติและถนัดวิชาการ หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้าน

วิชาการ หรือมีทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความเป็นผู้นำ และ

ทำงานเป็นทีม สามารถนำหลักวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ นำมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ด้วยความชำนาญ มีความรู ้คุณธรรม จรยิธรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  
 

      สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล หมายถึง บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู ้ การ

ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ และการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และการประเมินค่าข้อมูล

อย่างมีวจิารณญาณ 
 

      พัฒนาคนให้มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมี

จิตสาธารณะในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของตนเอง  

8.  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

     เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา มีการอนุรักษ์ ทำนุ

บำรุง และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  
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     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้

ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

9. นโยบายการพัฒนาวิทยาลัย 

       วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์นครปฐม เป็น

หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์กรระดับ

สากล สามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อ

พัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและก้าวสู่สากล ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการจงึกำหนดนโยบายการพัฒนา ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

      1) นโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัย 

 มุ่งเน้นพัฒนา และปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โดย

ใช้การบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร เพื่อให้วิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้ง

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผาสุกให้กับบุคลากรทั้งองค์กร 
 

      2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมุ่งสร้างความเครือข่ายที่ดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและ

ชุมชน  ตลอดจนเสริมสรา้งทักษะการประกอบวิชาชีพ การเรียนรูต้ลอดชวีิตให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า 

รวมทั้งการพัฒนาชุมชน 
 

      3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 พัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ มีความเป็นผู้นำในวิชาชีพ  มีทักษะ 

และมีคุณภาพในระดับสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน

และสากล (คุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 

5.5 หรอื TOEFL 500 หรอื TOEIC 600) โดยมีความรูค้วามสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นอย่างดี 

      4) นโยบายการพัฒนาวทิยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

         มุ่งความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ อาเซียน และการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการได้ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการถ่ายทอดสู่การ

พัฒนาสังคม 
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       5) นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

         มุ่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้เตรยีมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
 

       6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม 

         มุ่งสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศลิปวัฒนธรรม ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่

สำคัญที่จะทำให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีความโดดเด่น บัณฑติมคีุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์ที่วทิยาลัย/มหาวิทยาลัยต้องการ  
 

       7) นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 

         มุ่งเน้นการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการประกันคุณภาพใหอ้ยู่

ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

11. เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย 

       1) “มีคุณภาพชีวิตดีและมีความผาสุก” พัฒนาให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยที่มี

ประสิทธิภาพสูง มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) มีการสรรหา รักษาและ

พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน สร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ (ศูนย์ศาลายา) และสิ่ง

อำนวยความสะดวกให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามี

คุณภาพชวีิตที่ดีและมีความผาสุก 

       2) “สามารถพึ่งพาตนเองได้” วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมุ่งบูรณาการเรียน

การสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและเชิง

พาณิชย์ และต่อยอดองค์ความรู้สู ่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนา

ศักยภาพของคณะ (อาจารย์ บุคลากร ทรัพยากรและทรัพย์สินที่ศูนย์ศาลายา) ให้มีความโดดเด่น เพื่อ

การบริการทางวิชาการตามความต้องการของศิษย์เก่า ชุมชน และสังคม รวมทั้งสร้างและใช้ประโยชน์

เครือข่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การหาลูกค้า และการหารายได้

เพิ่มให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 

       3) “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมุ่งพัฒนาหลักสูตรที่

ทันสมัย และพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต มีภาวะความเป็นผู ้นำ

ทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะ มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีทักษะ

เฉพาะตัว มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีสภาวะการแข่งขัน

สูงได้  

       4) “เป็นชุมชนวิชาการ” วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมุ่งพัฒนาวิทยาลัยการ

จัดการอุตสาหกรรมบริการให้เป็นชุมชนวิชาการ โดยสร้างพรอ้มของอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตร 
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และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และสามารถ

แข่งขันได้ทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ อาเซียนและการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

12. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรา้งองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับชาติและการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการเรียนการสอนที่มคีุณภาพสู่มาตรฐานก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

 

โครงสร้างวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการอำนวยการ  

ประจำวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบรกิาร 

คณบดีวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบรกิาร 

คณะกรรมการบริหาร 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ  

อธิการบดี 
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โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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โครงสร้างสำนักงานวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าสำนักงาน 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1.1งานธุรการและสารบรรณ 
1.2งานประชาสัมพนัธ ์
1.3งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ/
โสตทัศนูปกรณ ์

1.4งานอาคาร/ยานพาหนะ 
1.5งานบุคลากร 
1.6งานมาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ 
 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 
2.1งานการเงิน งานบัญช ี

งานงบประมาณ 
2.2งานพัสด ุ
 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
1.1งานบริหารงานทั่วไป 
1.2งานหลักสูตรและการ

สอน 
1.3งานทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมูล 
1.4งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
1.5งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
 

2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2.1งานวิเทศ 
2.2งานอาเซียน 

1. ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
1.1งานวิเคราะห์ 

  นโยบาย/งบประมาณ 
1.2งานพัฒนาระบบ/ 

  ประเมินผลปฏิบัต ิ
   ราชการ 

1.3งานประกันคุณภาพ 
 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1.1งานผลิตผลงานวิจัย 
1.2  งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3งานผลิตวารสารวิชาการ 
1.4งานบริการวิชาการแก่

สังคม 
1.5งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
1.6งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 

1.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1งานกิจการนกัศึกษา 
1.2งานบริหารและสวัสดิการ 
1.3งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 
1.4งานศิลปวัฒนธรรม 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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โครงสร้างหน่วยงานย่อย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         งานพัสด ุ

งานที่ 3/6 
จัดทำรายงานพัสดุ
คงเหลือประจำปี 

งานที่ 4/6 
ขึ้นทะเบียนผู้ขาย 

งานที่ 5/6 
จัดทำแผนจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประจำปี 

งานที่ 2/6  
ออกเลขครุภัณฑ์ 

งานที่ 1/6  
จำหน่ายพัสดุ 

งานที่ 6/6 
จัดทำทะเบียน
ประวัติการซ่อม
ครุภัณฑ์ 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงานจำหน่ายพัสดุ 
ขั้นตอนที่ 1  สำรวจพัสดุ ตรวจเช็ควัสดุภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

สำรวจครุภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีควบคุม(ครุภัณฑ์ที่มีการออกเลข) แยกออกในส่วนที่ยัง

สามารถใช้งานได้และไม่สามารถใช้งานได้หรือมีอายุการใช้งาที่นานเกินกำหนดเพื่อจำหน่ายออก และ

นำข้อมูลที่สรุปได้ทั้งหมดส่งไปรายงานยังหัวหนา้ส่วนสำนักงาน 

 

ตัวอย่าง 

 
 

ปัญหา 

 1.ครุภัณฑ์ที่สำรวจอยู่กระจายตามหอ้งต่างๆ และอาจมีการเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้แจ้งใหท้าง

เจ้าหน้าทีพ่ัสดุทราบจึงทำใหก้ารสำรวจเกิดความล่าช้า 

 2.เลขครุภัณฑ์มกีารลบเลือน  
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ขั้นตอนที่ 2  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุชำรุด  

จัดทำบันทึกข้อความไปยังส่วนกลางงานพัสดุของมหาวิทยาลัยเพื ่อขออนุมัติแต่งต ั ้ง

คณะกรรมการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ที ่ยังคงมีอยู ่สามารถใช้งานได้ และเข้ามา

ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่จะสามารถจำหน่ายออกไปได้เนื่องจากชำรุดเสียหายหรอืระยะเวลาการใช้งานเกิน

กำหนด 

ตัวอย่าง 

 
ปัญหา 

 1.ต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมัตแิต่งตัง้ในแต่ละครั้ง 
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ขั้นตอนที่ 3  จัดทำรายงานครุภัณฑ์ชำรุด  

เมื่อได้ทำการสำรวจครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วต้องมาสรุปทำเป็นรายงานสิ่งไหนที่ยังสามารถใช้

งานได้และสิ่งไหนที่ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ 

 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 4  ส่งรายงานพัสดุชำรุด  

นำรายงานที่ได้จัดทำไว้ส่งไปยังส่วนกลางงานพัสดุของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ดำเนินการ

พิจารณาและอนุมัตใิห้จำหน่ายออกได้ 

 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 5  แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินราคากลาง  

รับเอกสารรายงานจากฝ่ายพัสดุเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาครุภัณฑ์ที่จะจำหน่าย

ออกใหม้ีราคาเหมาะสมกับครุภัณฑ์ช้ินนั้น  

 

ตัวอย่าง  

 

 

ปัญหา 

 1.ต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมัตแิละแต่งตั้งคณะกรรมการ  
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ขั้นตอนที่ 6  ทำบันทึกรายงานตรวจสอบและประเมินราคากลาง 

เมื่อได้ทำการประเมินราคาของครุภัณฑ์ที่จะจำหน่ายทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว ต้อง

ทำเป็นรายงานเพื่อเสอนไปยังส่วนกลางงานพัสดุของมหาวิทยาลับได้ทราบถึงข้อมูลราคาที่ได้ประเมิน

เอาไว้    

 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 7  แต่งตัง้กรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด 

ฝ่ายพัสดุจะมีหนังสือให้แต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามาดำเนินการในการดูแลการจำหน่ายครุภัณฑ์

ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้ 

 

ขั้นตอนที่ 8  ประกาศจำหน่ายซากครุภัณฑ์ประจำปี  

ประกาศหาหน่วยงานที่จะเข้ามารับซื้อครุภัณฑ์เพื่อจะได้มีหน่วยงานที่สนใจได้เข้ามาทำการขอ

ซือ้ครูภัณฑ์ที่ชำรุด และดำเนนิการต่อไปอย่างเป็นขั้นตอน 

 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 9  ตัดออกจากบัญชคีรุภัณฑ์  

เมื่อได้ทำการจำหน่ายครุภัณฑ์ออกไปแล้วต้องนำรายการที่ได้ทำการจำหน่ายออกไปแล้ว ไป

ทำรายงานเพื่อจะได้ตัดรายการนั ้นออกไปจากบัญชีที ่มีอยู ่ ให้ถือว่ารายการนั ้นไม่ได้อยู ่ในการ

ครอบครองของวทิยาลัยนานานชาติแล้ว 

 

ตัวอย่าง 

 
 

ขั้นตอนที่ 10  รายงานการจำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

เมื่อได้ทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นทำบันทึกข้อความเกี่ยวกับรายละเอียด

ทั้งหมดของครุภัณฑ์ที่ได้ทำการจำหน่ายออกไปแล้วไปยังส่วนกลางงานพัสดุของมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้

นำเลขครุภัณฑ์ที่ได้จำหน่ายออกไปแล้ว ออกจากระบบบัญชีควบคุม 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 11  รวบรวมตน้เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ทั้งหมดเข้าแฟ้ม 

รวมรวมรายงานขั้นตอน รายละเอียดต่างๆ ทีได้ทำเนินการไปทั้งหมดจัดเก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็น

ข้อมูลที่ได้สรุปว่าในปีนัน้ได้ทำการจำหน่ายครุภัณฑ์ใหออกไปบ้าง 


