
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเพาะและอนุบาลกล้าบัว 

มทร.ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

งานเพาะและอนุบาลกล้าบัว 
 

 
รหัสเอกสาร 
SOP 003-10 

 
ออกวันท่ี 

21 เม.ย.63 

 
เขียนโดย นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง 
ควบคุมโดย รองผู้อ านวยการฯ 
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการฯ 

 

 
 

 
 

 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสายงาน 
(Flowchart) 

ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

    
 
 
 

  
 

1 ผู้ประสงค์ส่ง
เมลด็พันธ์ุ/ 
หัวพันธุ์/ต้น

กล้า 

 
 
 

1.ผู้ประสงค์ส่งเมล็ดพันธ์ุ/ หัวพันธุ์/ต้นกล้า
ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มการส่งบัวเพื่อเพาะ
และอนุบาลกล้าบัว                                                      
2.รับเอกสารและตรวจสอบจ านวนเมลด็พันธ์ุ/ หัว
พันธุ์ /ต้นกล้า              
3.ออกเลขท่ีรับเอกสารและก าหนดรหสัสายพันธ์ุ                                     
4.ส าเนาเอกสารแบบฟอรม์การส่งการส่งคืนให้แก่
ผู้ส่ง 

30 นาที แบบฟอร์ม
การบัวเพาะ
และอนุบาล

กล้าบัว 
 

2 ผู้ปฏิบัติงาน
เพาะและ
อนุบาลกล้า
บัว 

 1.บันทึกข้อมูลพันธุ์บัว พ่อ แม่ ผู้ปรับปรุงพันธุ์ 
รหัสพันธุ์ วันท่ีเพาะลงแบบฟอร์มรายการรับ  
 
 

5 นาท ี แบบ ฟอร์ม
บันทึกข้อมูล
การรับ 

3 ผู้ปฏิบัติงาน
เพาะและ
อนุบาลกล้า
บัว 

 
 
 
 

1.น าตู้ปลาที่จะเพาะมาท าการล้างท าความ
สะอาดเสร็จแล้วน าไปวางไว้ต าแหน่งที่จะท าการ
เพาะปลูกแล้วเติมน้ าไว้ 
2.น าดินปลูกไม้น้ าหรือดินเหนียวมาใส่กระถาง
เพาะปลูกท่ีเตรียมไว้ 
3.น าเอกสารแบบฟอร์มการส่งมาเขียนรหัสสาย
พันธุ์บัวใส่ป้ายแท็กเพื่อที่จะได้ใส่ไว้ที่กระถางที่
ท าการเพาะหรือปลูก 
4.เตรียมแบบฟอร์มการบันทึกการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าบัว 

1 ชม. 1.แบบฟอร์ม
การเบิกจ่าย 
วัสด ุ

  2.แบบฟอร์ม
การ  บัวเพาะ
และอนุบาลกล้า
บัว 

 

      
1 

เริ่ม 

เตรียมวัสดุอุปกรณ ์

บันทึกข้อมูลการรบัเมล็ด
พันธุ์/ หัวพันธุ์ /ต้นกล้า 

รับเมล็ดพันธ์ุ/ หัวพันธุ์ 
/ต้นกลา้ 

 



มทร.ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

งานเพาะและอนุบาลกล้าบัว 
 

 
รหัสเอกสาร 
SOP 003-10 

 
ออกวันท่ี 

21 เม.ย.63 

 
เขียนโดย นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง 
ควบคุมโดย รองผู้อ านวยการฯ 
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการฯ 

 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสายงาน    
(Flowchart) 

ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

      
 

4 ผู้ปฏิบัติงาน
เพาะและ
อนุบาลลูก

บัว 

 1.น าเมลด็/หัวพันธุ์/ต้นกล้า  มาลา้งน้ าให้สะอาด 
 
 
 

10 นาที แบบฟอร์มการ
บัวเพาะและ
อนุบาลลูกบัว 
 

5 ผู้ปฏิบัติงาน
เพาะและ
อนุบาลลูก

บัว 

 1.น าดินปลูกไม้น้ า/ดินเหนยีวใส่กระถางเพาะ/ปลูก 
2.น าเมลด็พันธ์/หัวพันธุ ์ที่ล้างไว้มาเพาะ/ปลูกใน
ภาชนะท่ีเตรียมไว้ส่วน ต้นกล้าน ามาแช่ในน้ าสะอาด 
1-2 สัปดาห์หรือมรีากใหม่งอกออกมาแล้วน าไปปลูก
ในภาชนะท่ีเตรยีมไว ้
3.น าภาชนะที่เพาะ/ปลูก เมล็ดพนัธ์/หัวพันธุ์ /ต้น
กล้า มาลงอ่างเพาะทีเ่ตรยีมไว้ 

30 นาที แบบฟอร์มการ
บัวเพาะและ
อนุบาลลูกบัว 
 

6 ผู้ปฏิบัติงาน
เพาะและ
อนุบาลลูก

บัว 

 
 
 

1.เติมน้ า ก าจัดวัชพืช  
2.ต้นกล้าเริ่มมีใบลอยน้ าท าการย้ายบัวออกจากอ่าง
เพาะมาลงอ่างปลูกโดยเปลี่ยนขนาดกระถางใหญ่ขึ้น
กว่าเดิม ส าหรับต้นกล้าที่โตแล้วท าการเก็บใบเสีย 
เดิมปุ๋ยเดือนละครั้ง 

1 เดือน-2 
ปี 

แบบฟอร์มการ
บัวเพาะและ
อนุบาลลูกบัว 

7 ผู้ปฏิบัติงาน
เพาะและ
อนุบาลลูก

บัว 

 1.บันทึกการงอกของเมล็ดพันธ์/หวัพันธุ์/อัตราการ
รอดของต้นกล้าลงในแบบฟอร์มการบันทึกการเจริญ 
เติบโตของต้นกล้าบัว   
2.น าผลการบันทึกการงอกของเมล็ด/หัวพันธุ์/ต้น
กล้าบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 

10 นาที 
 

แบบฟอร์มการ
บัวเพาะและ
อนุบาลลูกบัว 
 

8 ผู้ปฏิบัติงาน
เพาะและ
อนุบาลลูก

บัว 

 
 
 
 
 

1.น าต้นพันธุ์ท่ีเจริญเติบโตแข็งแรงออกจากอ่างเพาะ
พร้อมส่งให้งานดูแลรักษา 
2.น าต้นพันธุ์พร้อมเอกสารการส่งให้ แก่งานการ
ดูแลรักษาเซ็นรับ 

20 นาที แบบฟอร์มการ
บัวเพาะและ
อนุบาลลูกบัว 
 

      

 

2 

1 

ท าความสะอาด 
เมลด็พันธ์ุ/ หัวพันธุ์ 

/ต้นกลา้ 

ด าเนินการเพาะ/ปลูก 

ดูแลอนุบาลต้นกลา้ 

บันทึกข้อมูลลง
แบบฟอร์มและ
ระบบฐานข้อมลู 

ส่งต้นกล้าให้งาน
ดูแลรักษา 



มทร.ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

งานเพาะและอนุบาลลูกบัว 
 
 

 
รหัสเอกสาร 
SOP-003-10 

 
ออกวันท่ี 

21 เม.ย.63 

 
เขียนโดย นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง 
ควบคุมโดย รองผู้อ านวยการฯ 
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการฯ 

 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

     
 

 

9 ผู้ปฏิบัติงาน
เพาะและ

อนุบาลลูกบัว 

 
 
 
 
 

จัดท ารายงานสรุปผลรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

 

3 เดือน แบบฟอร์มการ
บัวเพาะและ
อนุบาลลูกบัว 
 

    
 
 
 

 
 

 

  

จบ 

2 

รายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บริหาร 



 

Flowchart 
 

 
 
 

 

 
 

มทร.ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

เพาะและอนุบาลกล้าบัว 

 
รหัสเอกสาร 
SOP-003-10 

 
ออกวันท่ี 

21 เม.ย.63 

 
เขียนโดย ผู้ปฏิบตัิงานเพาะและ
อนุบาลลูกบัว 
ควบคุมโดย รองผู้อ านวยการฯ 
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการฯ 

เริ่มต้น 

รับเมล็ดพันธ์ุ/ หัวพันธุ์ /ต้นกล้า 

 

บันทึกข้อมูลการรบัเมล็ดพันธ์ุ/ หวัพันธุ์ /ต้นกล้า 

เตรียมวัสดุอุปกรณ ์

ท าความสะอาด เมล็ดพันธ์ุ/ หัวพนัธุ์ /ต้นกล้า 

ด าเนินการเพาะ/ปลูก 

ดูแลอนุบาลต้นกลา้ 

บันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มและระบบ
ฐานข้อมูล 

ส่งต้นกล้าให้งานดูแลรักษา 

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผูบ้ริหารทราบ 

จบ 


