


 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การใหบริการใชพื้นที่อาคาร 

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-SMS-01 
หนาท่ี  : 2 ของ 8 
แกไขคร้ังท่ี  : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช  :  4 มิถุนายน 2562 

 

0.    ประวัติการแกไข (Revision History) 
 

แกไขครั้งที่ วันที่แกไข รายละเอียดการแกไข DAR No. 
0 19/12/55 ประกาศใชคร้ังแรก CO-055/55 
1 18/04/59 ทบทวนข้ันตอนการจายเงินกรณีหนวยงานภายใน  

และเพ่ิมแบบฟอรมเอกสารเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน 

CO-031/58 

2  4/06/62 - ทบทวนแผนผังกระบวนการทํางาน 
- ทบทวนการระบุช่ือแบบฟอรมใหสอดคลองกับคูมือการ

ทํางาน (DM-CO-SHM-01) 
- ระบุเลขท่ีแบบฟอรมไวดานหลังช่ือแบบฟอรม 
- แกไข shm_sms เปน shm-sms 

CO-049/62 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-SMS-01 
หนาท่ี  : 3 ของ 8 
แกไขคร้ังท่ี  : 2 
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1. วัตถุประสงค 
1.1. บริหารจัดการการใหบริการการใชพ้ืนท่ีอาคารบานวิทยาศาสตรสิรินธร ในสวนพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม พ้ืนท่ีท่ีพัก  

พ้ืนท่ีสันทนาการ ฯลฯ 
1.2. ประสานงาน อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
1.3. เพ่ือกําหนดเปนมาตรฐานในการใหบริการ 

 
2. ขอบขาย 
 ใชในการบริหารงานอาคารบานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
 
3. นิยาม 

3.1 shm-sms   หมายถึง งานบริหารการใหบริการ ฝายบริหารบานวิทยาศาสตรสิรินธร 
3.2 Function order   หมายถึง  ใบจายงานใหแตละฝายทราบและดําเนินงานตามท่ีผูขอใชบริการแจงไว 
3.3 Folio ท่ีพัก   หมายถึง  การสรุปรายละเอียดงาน/กิจกรรมท้ังหมดเพ่ือสงใหลูกคา 
3.4 Internal charge   หมายถึง  การคิดคาใชจายบริการระหวางกัน ภายใน สวทช. 
3.5 Storage    หมายถึง  คลังเก็บขอมูลของหนวยงาน ฝายบริหารบานวิทยาศาสตรสิรินธร 
3.6 ลูกคา    หมายถึง  ผูติดตอขอใชสถานท่ีบานวิทยาศาสตรสิรินธรท้ังภายในและภายนอก 

 
4. เอกสารอางอิง 

4.1 F-CO-SMS-01  แบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตรสิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก 
4.2 F-CO-SMS-03  ปฏิทินการขอใชสถานท่ีบานวิทยาศาสตรสิรินธร 
4.3 F-CO-SMS-04  Function Order งาน/กิจกรรม 
4.4 F-CO-SMS-07  แบบประเมินผลความพึงพอใจ บริการใชพ้ืนท่ีอาคาร และบริการท่ีพัก บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
4.5 F-CO-SMS-08  ใบสรุปยอดคาใชจาย 
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5. แผนผังกระบวนการทํางาน                
 
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แจงกลับลูกคา 

ประสานดําเนินการในดานท่ีเก่ียวของ 

แจงขอใชบริการ 

ตรวจสอบ/เจรจาตอรอง 
ไมวาง 

วาง 

กรอกแบบขอใชบริการ 

นัดประชุมกับลูกคา (ถามี) 

ลูกคา 

ประเมินผล 

สรุปคาใชจาย 

ลูกคา 

เร่ิม 

บันทึกขอมูลเขา storage 

จบ 

1 

shm-sms 

shm-sms 

shm-sms 

2 

ประมาณการคาใชจายเบ้ืองตน shm-sms 

จัดงาน/กิจกรรม 

ลูกคา 

shm-sms 

shm-sms 
ลูกคา 

ปด 

shm-sms 

4 

5 

6 

7 

3 

8 

9 

10 

11 

shm-sms 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-SMS-01 
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6. รายละเอียดกระบวนการทํางาน 

แผนผัง ขั้นตอนการทํางาน 

1 
 
 

 
เอกสารเขา 

•   
เอกสารออก 

•   

ขั้นตอนการทํางาน 
1) รับติดตอการขอใชสถานท่ีจากลูกคาทางโทรศัพท  

และ/หรือ ทาง Email 

2) สอบถามขอมูลเบ้ืองตนของการจัดกิจกรรม 
ตามหัวขอดังน้ี 
- ช่ือกิจกรรม 
- วันท่ีจัดกิจกรรม 
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
- สถานท่ีและลักษณะของกิจกรรมท่ีจัด 

3) ดําเนินการตอในข้ันตอนท่ี 

2 

 
 
 
เอกสารเขา 

• F-CO-SMS-03  ปฏิทินการขอใชสถานท่ี 
บานวิทยาศาสตรสิรินธร 

เอกสารออก 
• F-CO-SMS-03  ปฏิทินการขอใชสถานท่ี 

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 

ขั้นตอนการทํางาน 
1) ตรวจสอบในปฏิทินการขอใชสถานท่ีบานวิทยาศาสตร 

สิรินธร (F-CO-SMS-03) วาในชวงวันและเวลาดังกลาว 
หองท่ีตองการใช “วาง” หรือ “ไมวาง”  

2) กรณีหองประชุม “วาง” ใหดําเนินการกรอกขอมูล  
โดยใสช่ือกิจกรรม จํานวนคน ช่ือลูกคา และ 
เบอรโทรศัพท ลงในปฏิทินการขอใชสถานท่ีบาน
วิทยาศาสตรสิรินธร (F-CO-SMS-03) จากน้ันดําเนินการ
ตอในข้ันตอนท่ี 

      3)  กรณีหองประชุม “ไมวาง” ใหดําเนินการตอในข้ันตอน   
ท่ี          แจงกับลูกคา 

3 
 
 

 
เอกสารเขา 

• F-CO-SMS-03  ปฏิทินการขอใชสถานท่ี 
บานวิทยาศาสตรสิรินธร 

เอกสารออก 
• F-CO-SMS-03 ปฏิทินการขอใชสถานท่ี 

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
 
 
 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1) ติดตอลูกคาเพ่ือแจงใหลูกคาทราบ 

 

ลูกคา 

shm-sms 

shm-sms 

แจงขอใชบริการ 1 

2 

ตรวจสอบ/เจรจาตอรอง 

2 

4 

3 

แจงกลับลูกคา 
3 
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4 
 
 

 
เอกสารเขา 

• F-CO-SMS-01  แบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตร      
สิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก 

เอกสารออก 
• F-CO-SMS-01  แบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตร      

สิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก 

ขั้นตอนการทํางาน 
1) shm-sms จัดสงแบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตร      

สิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก (F-CO-
SMS-01) ใหลูกคา กรอกขอมูลและติดตามขอรับเอกสาร
คืน 

2) ดําเนินการตอในข้ันตอนท่ี 

3) หากลูกคามีใชบริการหองพักดวย ใหดําเนินการตอ 
ในข้ันตอนการปฏิบัติงาน เร่ืองการใหบริการท่ีพัก       
บานวิทยาศาสตรสิรินธร (PM-CO-SMS-02) 

5 
 
 

 
เอกสารเขา 

• F-CO-SMS-01  แบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตร      
สิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก 

เอกสารออก 
• F-CO-SMS-01  แบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตร      

สิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก 

ขั้นตอนการทํางาน 
1) shm-sms เก็บบันทึกแบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตร      

สิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก        
(F-CO-SMS-01) ไวใน storage  เพ่ือใชประสานงานกับ
ลูกคา แลวดําเนินการตอในข้ันตอนท่ี   

2) ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน shm-sms จะสรุปปฏิทิน
งาน แจงใหผูเก่ียวของทราบ และระบุผูรับผิดชอบ
กิจกรรม 

6 

 
 
เอกสารเขา 

• F-CO-SMS-01  แบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตร      
สิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก 

เอกสารออก 
• ใบประมาณการคาใชจาย 

ขั้นตอนการทํางาน 
1) ผูรับผิดชอบกิจกรรมจะติดตอประสานงานกับลูกคา และ

จัดทําใบประมาณการคาใชจายเบ้ืองตน 

2) จัดสงใบประมาณการคาใชจายเบ้ืองตนใหลูกคา กอนวัน
จัดกิจกรรม 5 วันทําการ เพ่ือใหลูกคารับทราบประมาณ
การคาใชจาย 

3) เก็บใบประมาณการคาใชจายท่ีลูกคาสงกลับมาไวใน 
storage แลวใหดําเนินการนัดประชุมกับลูกคาตาม
ข้ันตอนท่ี 

7 
 
 

 
เอกสารเขา 

• F-CO-SMS-01  แบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตร      
สิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก 

เอกสารออก 
• F-CO-SMS-04  Function Order งาน/กิจกรรม 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
1) รวบรวมความตองการของลูกคาจากแบบขอใชบริการ

บานวิทยาศาสตรสิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา 
และหองพัก (F-CO-SMS-01) และนัดประชุมกับลูกคา 
เพ่ือทําการออก Function Order งาน/กิจกรรม       
(F-CO-SMS-04) 

2) ออก Function Order งาน/กิจกรรม (F-CO-SMS-04) 
สงใหเจาหนาท่ี shm-sms และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
รับทราบและนําไปดําเนินการ กอนวันจัดกิจกรรม 3 วัน
ทําการ พรอมท้ังสงเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี) เชน 
กําหนดการ รูปแบบการจัดหองประชุม เปนตน 

ลูกคา 

shm-sms 

shm-sms 

shm-sms 

กรอกแบบขอใชบริการ 
4 

5 

บันทึกขอมูลเขา storage 
5 

6 

ประมาณการคาใชจายเบ้ืองตน 
6 

นัดประชุมกับลูกคา (ถามี) 
7 

7 
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8 

 
เอกสารเขา 

• F-CO-SMS-04  Function Order งาน/กิจกรรม 
เอกสารออก 

• F-CO-SMS-04  Function Order งาน/กิจกรรม 
• กําหนดการงาน/กิจกรรม 
• รูปแบบการจัดหองประชุม (ถามี) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
1) ผูรับผิดชอบกิจกรรมประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการเตรียมงานกอนลวงหนา ดังน้ี 
      - ฝายความปลอดภัยฯ รับผิดชอบเร่ือง สถานท่ี
จอดรถ แจงอาคารสวนกลาง สวทช. ทราบวามีงานอะไร 
จัดวันไหนและดูแลความเรียบรอยโดยรวม เปนตน 
      - แผนกตอนรับประชาสัมพันธ รับผิดชอบเร่ือง  
การตอนรับแขก ทําปายช่ืองานและแจงทิศทาง 
ประสานงานกับลูกคาตลอดท้ังงาน  และดูแลการ 
Check in/Check out เปนตน 
      - แผนกแมบาน รับผิดชอบเร่ือง ทําความสะอาด 
พ้ืนท่ีจัดงาน หองพัก หองนํ้า หองแคนทีน เสิรฟนํ้า  
อํานวยความสะดวกหนางาน เปนตน 
      - แผนกโสตทัศนูปกรณและสถานที ่รับผิดชอบ
เร่ือง การจัดสถานท่ีตามรูปแบบท่ีลูกคาแจง เตรียม
อุปกรณตาง  ๆอํานวยความสะดวกในวันงาน รวมถึง 
จัดเตรียมอุปกรณโสตฯไดแก เคร่ืองเสียง ไมโครโฟน 
LCD visualizer โทรทัศน เปนตน ซอมคิวงาน 
ประสานงานรับไฟลท่ีใชตาง  ๆควบคุมระบบเสียง ไฟ 
ตลอดท้ังงาน เปนตน 
      - แผนกชางอาคาร รับผิดชอบเร่ือง ควบคุมการ
เปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศ ไฟ ตามพ้ืนท่ีจัดงาน อํานวย
ความสะดวกกรณีฉุกเฉิน  เปนตน 
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เอกสารเขา 

•   
เอกสารออก   

•   

ขั้นตอนการทํางาน 
1) จัดงานตาม Function Order งาน/กิจกรรม             

(F-CO-SMS-04)  ผูรับผิดชอบกิจกรรมประสานงาน  
การจัดงาน ควบคุมการทํางาน ดูแล อํานวยความ
สะดวก ลูกคาใหการจัดงานสําเร็จไปดวยดี และ
ดําเนินการตอในข้ันตอนท่ี  
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เอกสารเขา 

• F-CO-SMS-07 แบบประเมินผลความพึงพอใจ บริการใช
พ้ืนท่ีอาคาร และบริการท่ีพัก บานวิทยาศาสตรสิรินธร 

เอกสารออก 
• แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ บริการใชพ้ืนท่ีอาคาร 

และบริการท่ีพัก บานวิทยาศาสตรสิรินธร 

ขั้นตอนการทํางาน 
 เม่ือลูกคาจัดกิจกรรมเสร็จส้ินแลว 

1) ลูกคาประเมินผลใน แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
บริการใชพ้ืนท่ีอาคาร และบริการท่ีพัก บานวิทยาศาสตร
สิรินธร (F-CO-SMS-07) 

2) สรุปและวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 
หลังจากการจัดกิจกรรม เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงใน
ลําดับตอไป 

shm-sms 

ลูกคา 

shm-sms 
ลูกคา 

ประสานดําเนินการในดานท่ีเก่ียวของ 8 

จัดงาน/กิจกรรม 
9 

10 

ประเมินผล 
10 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การใหบริการใชพื้นที่อาคาร 

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-SMS-01 
หนาท่ี  : 8 ของ 8 
แกไขคร้ังท่ี  : 2 
วันท่ีมีผลบังคับใช  :  4 มิถุนายน 2562 
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เอกสารเขา 
•  

เอกสารออก 
• F-CO-SMS-08 ใบสรุปยอดคาใชจาย 
• เอกสาร Internal charge ท่ีพิมพจากระบบ/

ใบเสร็จรับเงิน 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1) ผูรับผิดชอบกิจกรรมจัดสงใบสรุปยอดคาใชจาย         

(F-CO-SMS-08) ท่ีเกิดข้ึนจริง และสงใหลูกคา         
เพ่ือตรวจสอบและยืนยันกลับมา แลวจึงดําเนินการ ขอ 2 

2) การเรียกเก็บคาใชจายมี 2 ประเภท ดังน้ี 

1) กรณีเปนหนวยงานภายในสวทช. จะเรียกเก็บเปน
Internal charge  

2) กรณีเปนหนวยงานภายนอก จะเรียกเก็บเปน     
เงินสด / เช็ค / เงินโอน 

 
7. บันทึก รายงานที่เกี่ยวของ 

1) F-CO-SMS-01  แบบขอใชบริการบานวิทยาศาสตรสิรินธรสถานท่ีหองประชุม/สัมมนา และหองพัก 
2) F-CO-SMS-03  ปฏิทินการขอใชสถานท่ีบานวิทยาศาสตรสิรินธร 
3) F-CO-SMS-04  Function Order งาน/กิจกรรม 
4) F-CO-SMS-07  แบบประเมินผลความพึงพอใจ บริการใชพ้ืนท่ีอาคาร และบริการท่ีพัก บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
5) F-CO-SMS-08  ใบสรุปยอดคาใชจาย 

 

shm-sms สรุปคาใชจาย 
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