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คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการเพื่อเปน                  

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร เปนการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของงาน                

ในสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบดวย งานธุรการ งานประชุม และงานกิจการพิเศษ 

โดยแตละงานไดนําเสนอกระบวนการปฏิบัติงานของงานประจําที่เปนงานหลัก ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึง

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทาง

การทํางานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน                       

ตามที่กําหนด 
 

  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวานอกจากประโยชนของผูปฏิบัติงานโดยตรงแลว ยังจะเปน

ประโยชนตอผูมารับบริการเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการ

ตางๆ เปนแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานของสํานักงาน                

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

     

 

       สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 1 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

Office of University of Phayao Council 

ประวัตคิวามเปนมา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ไดรับการยกฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ 

และมีฐานะเปนนิติบุคคลอยางเต็มรูปแบบ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 4 เลม 127 ตอนที่ 44 ก 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเปนมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณแบบ 

ตัง้แตวันที่ 17 กรกฎาคม 2553  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไดรับ

อนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หนา 11 เลม 135 ตอนพิเศษ 22 ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

หนาที่บริหารและธุรการขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย โดยใหมีผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เปนผูบรหิารสํานักงานไดแบงการบริหารจัดการออกเปน 3 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ 

และงานเลขานุการที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ตอมาในป พ.ศ. 2558 ไดแบงการบริหารจัดการ

ออกเปน 4 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและประสานงาน งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ 

และงานเลขานุการที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และในป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา                           

มกีารปรับปรุงโครงสรางหนวยงานยอย ระดับงาน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมตามวัตถุประสงคและ

นโยบายของมหาวทิยาลัยพะเยา และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ที่ 9/2562 

เมื่อวันจันทรที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานยอย                       

ระดับงานภายในซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จึงมีการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน                          

เปน 3 งาน ไดแก งานธุรการ งานประชุม งานกจิการพเิศษ และเปลี่ยนช่ือ “งานเลขานุการที่แตงตั้งโดย

สภามหาวทิยาลัย” เปน “งานกจิการพเิศษ”                    
 

ปรัชญา       “ปฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม”  “ดํารงชีวติดวยปญญา ประเสรฐิที่สุด”  

                  “A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”  
 

ปณิธานรวม           “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน”  

                          “Wisdom for Community Empowerment” 
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วสิัยทัศน 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาพรอมสนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเปนไป

อยางมปีระสทิธภิาพและเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยา  
 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนการดําเนนิงานของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

2. ดําเนนิงานตามนโยบายและทศิทางการบรหิารของมหาวทิยาลัยพะเยา 

3. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

เปาประสงค 

1. เปนหนวยงานที่มรีะบบบรหิารจัดการที่มปีระสทิธภิาพ  

2. หนวยงานเปนที่ยอมรับในดานการทํางานตอหนวยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสนับสนุนใหสภามหาวทิยาลัยพะเยาเปนที่ยอมรับทัง้หนวยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

2. เพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานของสภามหาวทิยาลัยพะเยาอยางมปีระสทิธผิล 
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โครงสรางองคกรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภามหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

งานธรุการ งานประชุม งานกิจการพเิศษ 

 

- งานจัดประชุมสภามหาวทิยาลยัพะเยา 

- งานประเมนิตนเองของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 

- รายงานผลการดําเนนิงานประจําปของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

- งานเสนอระเบยีบ ขอบงัคับ คําสัง่และประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

- งานประกันคุณภาพการศกึษา  

- งานเบกิคาใชจายในการจัดประชุม 

- งานพัฒนาเว็บไซต 

 

 

- งานธุรการ 

- งานจัดซื้อจัดจาง 

- งานแผน 

- งานสารบรรณ 

- งานบุคคล 

- งานเบกิจาย 

- งานการเงนิ 

- งานพัสด ุ

- งานงบประมาณ 

- งานประเมนิตนเองผูบริหารระดับสวนงาน 

- งานประชาสัมพันธ 

 

 
 

 

 

- งานจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลัย 

- งานสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิและอธกิารบด ี

- จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการสงเสริม

กจิการมหาวทิยาลัยพะพยา 

- งานประชมุสํานกังานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

- งานเบกิคาใชจายในการจัดประชุม 

- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

- งานดูแลหองรับรองสภามหาวทิยาลยัพะเยา 

- จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของสํานกังานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 
 

 

 

 

 

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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(ศาสตราจารยเกยีรติคุณ คุณหญงิไขศรี ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

อธกิารบด ี

 

(นางกฤษณา แปงณวีงค) 

ผูอํานวยการสาํนกังานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ฐติิรัตน  เช่ียวสุวรรณ) 

รองอธกิารบดฝีายนโยบายและแผน 

 

งานธรุการ 
- นางสาวมนธริา กันธะคํา (หัวหนางานธุรการ) 

- นางสาวการะเกศ จันณะคาํ 

- นายอัครพล ดวงพัตรา 

 

 

 

งานประชุม 

- นางสาวเนตรชนก สุขย่ิง  (หัวหนางานประชุม) 

- นายอาทติย การดื่ม 

- นายพฤทธพงค รัตนพัทธยากร 

งานกิจการพเิศษ 

- นางสาวสทุธาทพิย ยามจนี (หัวหนางานกิจการพเิศษ) 

- นางสการัตน ละออง  
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เปาหมายการดําเนินงาน 

สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา ไดกําหนดเปาหมายการดําเนนิงาน ดังตอไปนี้ 

1. มกีารจัดประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา อยางนอยจํานวน 8 ครัง้ / ป 

2. มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัยพะเยา อยางนอยจํานวน 4 ครัง้ / ป 

3. มกีารจัดประชุมคณะกรรมการที่แตงตัง้โดยสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

4. จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏบิัตกิารของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

5. จัดทํารายงานการประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา (SAR) 

6. จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําปของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

7. จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําปของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

8. พัฒนาบุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงกับบรบิทของมหาวทิยาลัย 
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บุคลากรของสํานกังานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

งบประมาณประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที ่ ประเภทรายจาย 
งบประมาณประจําป 

2561 2562 2563 2564 

1. กองทุนเพื่อการศึกษา 6,750,000 6,750,000  4,605,000  4,750,000 

2. กองทุนเงนิอุดหนุนท่ัวไป 250,000 250,000 395,000 150,000 

3. กองทุนสนิทรัพยถาวร - - 100,000 100,000 

 รวม 7,000,000 7,000,000 5,100,000 5,000,000 

 

 

 

 

ลําดับท่ี งาน/บุคลากร ตําแหนง 
สถานะ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

1. นางกฤษณา แปงณีวงค 
ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป) 
 

งานธุรการ 

2. นางสาวมนธริา กันธะคํา หัวหนางานธุรการ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)  

3. นางสาวการะเกศ จันณะคาํ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

4. นายอัครพล ดวงพัตรา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

งานประชุม 

5. นางสาวเนตรชนก สุขย่ิง หัวหนางานประชุม (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)  

6. นายอาทติย การดื่ม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

7. นายพฤทธพงค รัตนพัทธยากร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   

งานกิจการพเิศษ 

8. นางสาวสุทธาทพิย ยามจนี หัวหนางานกจิการพเิศษ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)  

9. นางสการัตน ละออง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   

 รวม 9 

 รวมท้ังส้ิน 9 คน 
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อํานาจหนาที่ของผูอาํนวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

นางกฤษณา  แปงณีวงค ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนนิงานของสภามหาวทิยาลัย 

- เปนหนวยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัยและการดําเนินการเกี่ยวกับภาระงานของสภา

มหาวทิยาลัยตามที่กําหนดไวกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- ประสานงานกับกรรมการสภามหาวทิยาลัย บุคคล หนวยงานตาง ๆ ของมหาวทิยาลัยสวน

ราชการและองคกรอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับงานของสภามหาวทิยาลัย 

- ประสานงานและหรือดํ า เนิ นงาน เพื่ อการติ ดตามผลการปฏิบั ติ ง านตามมติ                        

สภามหาวทิยาลัย 

- รวบรวม วิเคราะห ขอบังคับ ระเบียบ และมติสภามหาวิทยาลัยสําหรับการปฏิบัติงานของ

สภามหาวิทยาลัย 

- เปนหนวยงานประสานและดําเนินงานการประชุมอื่น ๆ ของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการต า ง  ๆ  ที่ แต ง ตั้ งขึ้ นตามมติสภามหาวิทยาลั ย  หรือตามที่                       

สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย 

- บริการและเผยแพรขาวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยใหแกบุคลากรของ 

มหาวทิยาลัยและหนวยงานอื่นไดทราบ 

- บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินของสํานักงาน

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ

ตามที่สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย 

- ปฏบิัตหินาที่อื่นตามที่สภามหาวทิยาลัยหรอืมหาวทิยาลัยมอบหมาย 
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Work Flow/ผังกระบวนการปฏบัิติงาน 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเร่ิมตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

กจิกรรมและการปฏบิัตงิาน 

การตัดสนิใจ 

 

 

 

ทศิทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 
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ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง พนักงานธุรการ (หัวหนางานธุรการ) 

หนาท่ี (job) 1. งานควบคุมดแูลหนวยธุรการ 

2. งานจัดซื้อจัดจาง 

3. งานงบประมาณ 

4. งานแผน 

ผูรับผดิชอบ นางสาวมนธริา  กันธะคํา 

ตําแหนงผูบังคับบัญชาเบื้องตน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

สังกัดงาน งานธุรการ 

หนวยงาน สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

คุณสมบัตปิระจําตําแหนง (Job Specifications) 

เพศ 

วุฒิการศึกษา 

คุณสมบัต ิ
 

 

หญงิ 

ปริญญาตรีขึ้นไป ที่ ก.ม.กําหนดใหใชเปนคุณสมบัติ

สําหรับตําแหนงมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณในหนาที่  มีความรูความเขาใจใน

หลักการบรหิารจัดการองคกรเปนอยางด ีมคีวามรูความ

เขาใจในนโยบายการบริหารงานดานตาง ๆ  

คุณลักษณะของงาน (Job Analysis) 

1. งานควบคุมดูแลหนวยธุรการ ไดแก  การติดตอประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย                                       

สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของ      

ในการปฏิบัตงิานในหนวยงานธุรการ ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  

2. งานจัดซื้อจัดจาง ไดแก การสํารวจความตองการการใชวัสดุสํานักงาน ครุภัณฑ ดําเนินการจัดซื้อ                   

จัดจางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)  

3. งานงบประมาณ ไดแก การดําเนินการของบประมาณของสวนงาน ตัดงบประมาณตามรายการคาใชจาย                 

ที่เกิดขึ้นจริง พรอมจัดทํารายงานงบประมาณคงเหลือเสนอตอผูบริหาร ติดตามผลการใชงบประมาณ                    

เพื่อวเิคราะหการใชงบประมาณที่ยังไมเกดิขึ้น 

4. งานแผน ไดแก การรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวภารกิจหลักและแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทํา

แผนปฏิบัติการ/โครงการในระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏบิัตกิารประจําป 
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หนาท่ีและความรับผดิชอบงานหลัก 

         งานควบคุมดูแลหนวยธุรการ 

1. ควบคุม ตรวจสอบ การจัดการงานตางๆ ของงานธุรการ 

2. ตดิตอประสานงานกับหนวยงานและบุคคลทัง้ภายใน ภายนอกมหาวทิยาลัย 

3. ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 

4. วางแผน วนิจิฉัย สั่งการ  

5. ใหคําปรกึษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมนิผลในงานธุรการ 

งานจัดซื้อจัดจาง 

1. สํารวจความตองการการใชวัสดุสํานักงานและครุภัณฑ 

2. จัดทําหนังสอืขออนุมัตกิารจัดซื้อจัดจาง 

3. จัดหารูปแบบรายการและรายละเอยีดตามระเบยีบพัสดุ 

4. สํารวจรานคาเพื่อดําเนนิการเสนอราคาตามรายละเอยีดที่ตองการ 

5. จัดทําหนังสอืขอซื้อ/จาง 

6. จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจางในระบบ Dynamics AX ตามขัน้ตอนจนถงึการเบกิจาย 

งานงบประมาณ 

1. สํารวจความตองการการใชงบประมาณภายในสวนงาน 

2. จัดทําคําของบประมาณในระบบของกองแผนงาน 

3. ทําการตัดงบประมาณตามรายการคาใชจายตาง ๆ ภายในสวนงาน 

4. จัดทํารายงานการใชงบประมาณคงเหลอืประจําเดอืน 

5. วิเคราะหการใชงบประมาณตามคาใชจายตาง ๆ และความตองการใชงบประมาณตามคาใชจายที่

ยังไมเกดิขึ้น 

งานแผน 

1. ศกึษาวเิคราะหเบื้องตนเกี่ยวภารกจิหลักและแผนกลยุทธของมหาวทิยาลยั พรอมจัดเตรียมเอกสาร

ที่เกี่ยวของ 

2. ดําเนนิการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏบิัตกิารประจําป 

3. จัดทําแผนปฏบิัตกิาร/โครงการในระบบบรหิารจัดการแผนและงบประมาณของกองแผนงาน 

4. รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนติดตามการ

ดําเนนิการตามแผนและวเิคราะหแผน 

 

หนาท่ีและความรับผดิชอบรอง 

งานพัสดุ 

1. ตรวจสอบครุภัณฑประจําป รวมไปถงึการจําหนายซากครุภัณฑ 

2. ดําเนนิการโอนยายและรับบรจิาคครุภัณฑ 
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งานธุรการ 

1. งานสารบรรณ งานการเงนิ งานเบกิจาย งานบุคคล (กรณผูีรับผิดชอบหลักตดิภารกจิ) 

2. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

       งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

หนาท่ี (job) 1. งานสารบรรณ 

2. งานบุคคล 

3. งานเบกิ-จาย 

4. งานการเงิน 

ผูรับผดิชอบ นางสาวการะเกศ  จันณะคํา 

ตําแหนงผูบังคับบัญชาเบื้องตน หัวหนางานธุรการ 

สังกัดงาน งานธุรการ 

หนวยงาน สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

คุณสมบัตปิระจําตําแหนง (Job Specifications) 

เพศ 

วุฒิการศึกษา 

คุณสมบัต ิ
 

 

หญงิ 

ปรญิญาตรขีึ้นไป ที่ ก.ม.กําหนดใหใชเปนคุณสมบัติสําหรับ

ตําแหนงมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ใ น ห น า ที่  มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ                          

ในหลักการบริหารจัดการองคกรเปนอยางดี มีความรู

ความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานดานตาง ๆ  

คุณลักษณะของงาน (Job Analysis) 

1. งานสารบรรณ ไดแก การดําเนินการรับ – สงหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบ                         

ความถูกตองหนังสอืราชการ จําแนกหนังสอืราชการ การเสนอหนังสอืราชการทุกประเภทตามขัน้ตอน และ

การจัดเก็บหนังสอืตามประเภท รายงานการรับ-สงหนังสอืราชการ รางพมิพหนังสอืราชการ  

2. งานบุคลล ไดแก การจัดเตรียมแฟมประวัติของบุคลากร ตรวจสอบประวัติการลาของบุคลากร                             

เสนอแบบฟอรมการลาตามขัน้ตอน จัดเก็บแบบฟอรมการลาเขาแฟมประวัต ิลงประวัตกิารลาของบุคลากร                    

ในระบบของกองการเจาหนาที่ จัดทํารายงานสถิติการลาของบุคลากรพรอมเสนอตามขัน้ตอน แจงประวัติ

การลาของบุคลากรเขาที่ประชุมสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

3. งานเบิก-จาย ไดแก การจัดทําการเบิกคาใชบริการโทรศัพทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา                   

คาโทรศัพทของผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา คาปฏบิัตงิานนอกเวลาทําการของบุคลากร 

คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงการจัดทํารายงาน

คาใชจายงบประมาณประจําปรายไตรมาส 

4. งานการเงนิ ไดแก การจัดทําใบยมืเงินทดรองจายในระบบ ตรวจสอบเอกสารเคลยีรเงินยมืทดรองจาย และ

จัดทําใบเบกิคาใชจายในระบบ  
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หนาท่ีและความรับผดิชอบงานหลัก 

สารบรรณ 

1. รับ – สงหนังสอืราชการทัง้หนังสอืภายในและหนังสอืภายนอก 

2. ตรวจสอบหนังสอืรับภายในและหนังสอืรับภายนอก 

3. เกษยีนหนังสอืราชการ พรอมเสนอตามขัน้ตอน 

4. จําแนกหนังสอืตามคําสั่ง พรอมจัดเก็บเขาแฟม 

5. จัดทํารายงานการรับ - สง หนังสอืราชการเปนประจําเดอืน 

6. ราง พมิพหนังสอืราชการ 

งานบุคคล 

1. จัดเตรียมแฟมประวัตขิองบุคลากร 

2. ตรวจสอบประวัตกิารลาของบุคลากร พรอมเสนอตามขัน้ตอน 

3. จัดเก็บแบบฟอรมการลาของบุคลากรเขาแฟมประวัติ 

4. ลงประวัตกิารลาของบุคลากรในระบบของกองการเจาหนาที่ 

5. จัดทํารายงานสถิติการลาของบุคลากรประจําเดือนและแจงที่ประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา 

งานเบกิ – จาย 

1. เบิก-จายคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาและผูอํานวยการ

สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

2. เบกิ-จายคาปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการประจําเดอืนของบุคลากร 

3. เบกิ-จายคาใชจายในการประชุมและคาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนนิงานภายในสํานักงาน 

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

4. รายงานการใชจายงบประมาณประจําปเปนรายไตรมาส 

งานการเงิน 

1. จัดทํายมืเงนิทดรองจายในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009    

2. ตรวจสอบเอกสารเคลยีรเงินยมืทดรองจาย 

3. จัดทําใบเบกิเงนิในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009    

หนาท่ีและความรับผดิชอบรอง 

          ดําเนนิงานแทนภายในงานธุรการในกรณทีี่ผูรับผิดชอบหลักไมมาปฏบิัตงิาน (ลา) 

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

          งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

หนาท่ี (job) 1. งานพัสดุ 

2. รายงานการประเมนิตนเองผูบรหิารระดับกอง 

3. งานประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร 

ผูรับผดิชอบ นายอัครพล  ดวงพัตรา 

ตําแหนงผูบังคับบัญชาเบื้องตน หัวหนางานธุรการ 

สังกัดงาน งานธุรการ 

หนวยงาน สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

คุณสมบัตปิระจําตําแหนง (Job Specifications) 

เพศ 

วุฒิการศึกษา 

คุณสมบัต ิ
 

 

ชาย 

ปริญญาตรีขึ้นไป ที่ ก.ม.กําหนดใหใชเปนคุณสมบัติ

สําหรับตําแหนงมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณในหนาที่  มีความรูความเขาใจใน

หลักการบรหิารจัดการองคกรเปนอยางด ีมคีวามรูความ

เขาใจในนโยบายการบริหารงานดานตาง ๆ  

คุณลักษณะของงาน (Job Analysis) 

1. งานพัสดุ ไดแก การดูแลครุภัณฑของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน อนุมัติ

การเบิกวัสดุสํานักงานผานระบบ IMS พรอมเบิกวัสดุตามใบเบิกจากตูเก็บวัสดุสํานักงาน จัดทํารายงาน

วัสดุคงเหลอืประจําเดอืน  

2. รายงานการประเมินตนเองผูบริหารระดับกอง ไดแก การเขารวมประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการ

ประเมินประจําปกับหนวยงานที่รับผิดชอบ ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมิน รวบรวม

เอกสารหลักฐานตามผลการดําเนินการในแตละเกณฑการประเมินเพื่อทําเปนรายงาน ประสานงานกับ

เครอืขายภายในมหาวทิยาลัยพะเยา 

3. งานประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ไดแก เขารวมเปนกรรมการเครือขายประชาสัมพันธระดับ

มหาวทิยาลัย จัดทําขาวรายเดอืนและรายไตรมาส จัดบอรดประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารผานชองทางโซ

เซยีลเน็ตเวริก 
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หนาท่ีและความรับผดิชอบงานหลัก 

งานพัสดุ 

1. ตรวจเช็คครุภัณฑใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 

2. ตรวจเช็ควัสดุสํานักงานในคลังกับสนิคาจรงิใหสอดคลองกัน 

3. อนุมัตกิารรับเขา - เบกิออกวัสดุสํานักงานในระบบ IMS ตามใบขอเบกิวัสดุ 

4. จัดทํารายงานวัสดุคงเหลอืประจําเดอืน 

รายงานการประเมนิตนเองผูบรหิารระดับกอง 

1. รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑการประเมนิ 

2. จัดทํารายงานการประเมนิตนเองผูบรหิารระดับกอง 

3. จัดประชุมเกี่ยวกับการประเมนิตนเองผูบรหิารระดับกองภายในสวนงาน 

4. ประสานงานเกี่ยวกับการประเมนิฯ กับเครอืขายภายในมหาวทิยาลัยพะเยา 

งานประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารของสวนงาน 

1. รวมกจิกรรมตาง ๆ กับเครอืขายประชาสัมพันธระดับมหาวทิยาลัย 

2. จัดทําขาวสารประจําเดอืนพรอมเผยแพร 

3. จัดทําขาวสารประจําไตรมาสพรอมเผยแพร 

4. จัดบอรดประชาสัมพันธ 

หนาท่ีและความรับผดิชอบรอง 

1. งานดูแลเว็บไซตสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

2. แจงเวยีนเอกสารใหกบัหนวยงานภายในหาวทิยาลัย 

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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แกไข(ถาม)ี 

แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: การจัดซื้อ/จัดจาง กรณเีงินเช่ือ 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1 
 

 

 

30 นาที 

บุคลากรท่ีมีความประสงคจัดซื้อ/

จัดจาง ทําหนังสือสงภายใน เร่ือง

ขออนุมัติขอซื้อ / ขอจาง (มพ.กค.

01)  ส งมายังงานธุรการ เพื่ อ

ตรวจสอบงบประมาณพรอม     

ลงนาม 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

 
 

   

2   

 

 

 

 
 

 

 

10 นาที 

นําใบขอซื้อ/ขอจาง เสนอตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูอํานวยการลงนาม 

2.รองอธิการบดใีนกํากับอนุมัติ 

 - รองอธิการบดี

ในกํากับ  

- ผูอํานวยการ 

3 
 

 

30 นาที 

ดําเนินการจัดทําหนังสอืสงภายใน

เร่ือง รายงานขอซื้อ/จาง (มพ.กค.

02) ตามรายการขออนุมัติซื้อ/จาง 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

4 
 

 

 

1 ช่ัวโมง 

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับ โดยจัดทําคําส่ังเสนอ

ผูอํานวยการตรวจสอบ และเสนอ

รองอธิการบดใีนกํากับลงนาม 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 นาที 

นําหนังสือฯรายงานขอซื้อจาง 

พรอมคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการ

ตรวจรับ เสนอตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูอํานวยการลงนามในหนังสือ

รายงานขอซื้อจาง และตรวจทาน

คําส่ังฯ 

2. รองอธิการบดีในกํากับอนุมัติ

หนังสือฯรายงานขอซื้อ/จาง และ

ลงนามในคําส่ังฯ 

- รองอธิการบดี

ในกํากับ  

- ผูอํานวยการ 

6  

 

 

 
 

1 วัน 

ดําเนินการสืบราคาวัสดุ อุปกรณ

ท่ีตองการจัดหา ตามบริษัท หาง

หุนสวน และรานคา พรอมให

เสนอราคา 

 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

เร่ิมการทํางาน 

รับหนังสอืขอจัดซื้อ/จัดจาง 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

สบืราคาสนิคา 

จัดทําหนังสอืรายงานขอซื้อ/จาง  

แตงตัง้คณะกรรมการตรวจรับ 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

A 
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แกไข(ถาม)ี 

แกไข(ถาม)ี 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

7 

 

 

   

 

10 นาที 
ดําเนินการจัดทําหนังสอืสงภายใน 

เร่ือง รายงานผลการพิจารณา

และขออนุมัตส่ัิงซื้อ/ส่ังจาง 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

8 
 

 

 

10 นาที 

นํ าห นั งสื อฯ  รายงานผลการ

พิจารณาและขออนุมัติส่ังซื้อ/ส่ัง

จาง เสนอตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูอํานวยการลงนาม 

2.รองอธิการบดใีนกํากับอนุมัติ 

 

- รองอธิการบดี

ในกํากับ  

-ผูอํานวยการ 

9  

 

 

 

10 นาที 
ดําเนนิการจัดทําใบส่ังซื้อ-ส่ังจาง

ในระบบ ERP ตามรายการส่ังซื้อ/

ส่ังจาง 

 

 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

10  

 

 

 

 

10 นาที 

นํ า ใ บ ส่ั ง ซื้ อ / จ า ง  เ ส น อ ร อ ง

อธิการบดใีนกํากับ เพื่อลงนาม 

รองอธิการบดใีน

กํากับ 

11 
 

ระยะเวลาท่ี

กําหนดตาม

สัญญา 

ประสานงานรานคาเพื่อใหนําสง

สิ นค า / ดํ า เนิ นการซอม  ตาม

รายการท่ีขออนุมัติ พรอมใบสง

สนิคา 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

12 
 

 

 

1 วัน 

 

ดําเนินการจัดทําวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจรับ และ

จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการ

ตรวจรับ พรอมเชิญประชุมเพื่อ

ตรวจรับวัสดุ 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

13 
 

 

1 ช่ัวโมง 
คณะกรรมการทําการตรวจรับ

สนิคาตามรายการท่ีจัดซื้อ/จดัจาง 

 

คณะกรรมการ

ตรวจรับ 

14 
 

 

5 นาที 

ดํ า เนินจัด ทํา ใบตรวจ รับตาม

รายการจัดซื้อ/จัดจางในระบบ 

ERP 

 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

กรรมการตรวจรับ 

จัดทําใบส่ังซื้อ/จาง ในระบบ ERP 

ประสานรานคาเพื่อสงสนิคา/ซอม 

A 

จัดทําวาระการประชุม/จัดทํา

หนังสอืเชิญประชุม

 

เสนออธกิารบดี 

จัดทําใบตรวจรับ 

จัดทํารายงานผลการพจิารณา  

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

B 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

15 
 

 
 

10 นาที 

นําใบตรวจรับสินคาท่ีผานการ

ตรวจรับจากกรรมการฯ เสนอ

รองอธิการบดีในกํากับ เพื่อทราบ

และอนุมัติ 

 

รองอธิการบดใีน

กํากับ 

16 
 

 

5 นาที 
จัดทําใบเบิกเงนิในระบบ ERP 

พรอมลงคุมประวัติการซื้อ/จาง 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

17 
 

 

 

10 นาที 

นําเอกสารจัดซื้อ/จัดจางท้ังหมด

เ ส น อ ใ ห หั ว ห น า ง า น ธุ ร ก า ร

ตรวจสอบความถูกตอง ตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางานธุรการลงนาม 

   ตรวจสอบ 

2. ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ 

- ผูอํานวยการ  

- หัวหนางาน

ธุรการ 

18  

 

 

 

 

 

 

10 นาที 

สแกนเอกสาร เพื่ออัพโหลดไวใน

แอปพลเิคช่ัน Onedrive และ

จัดสงเอกสารการเบิกเงนิการ

จัดซื้อ/จัดจางไปยังกองคลัง  

 

 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

เสนออธกิารบดี 

จัดทําใบเบิกเงนิ ในระบบ 

 

จัดสงเอกสารการจัดซื้อ/จัด

จางไปยังกองคลัง 

B 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

สิ้นสุดการทํางาน 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 20 

รับหนังสอืขออนุมัติจัดซื้อ/จาง 

แกไข(ถาม)ี 

แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: การจัดซื้อ/จัดจาง กรณเีงินทดรองจาย 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1 
 

30 นาที บุคลากร ท่ีมี ความประสงค

จัดซื้อ/จัดจาง ทําหนังสือสง

ภายใน เร่ืองขออนุมัติขอซื้อ / 

ขอจาง (มพ.กค.01) สงมายังงาน

ธุ ร ก า ร  เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ

งบประมาณพรอมลงนาม 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

 
 

   

2    
 

10 นาที 

นําใบขอซื้อ/ขอจาง เสนอตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูอํานวยการลงนาม 

2.รองอธิการบดใีนกํากับอนุมัติ 

 

 - รองอธิการบดี

ในกํากับ  

- ผูอํานวยการ 

3  

 

 

 

 

30 นาที 
ดํา เนินการจัด ทําหนังสือสง

ภายในเร่ือง รายงานขอซื้อ/จาง 

(มพ.กค.02) ตามรายการขอ

อนุมัติซื้อ/จาง 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

4 
 

 

30 นาที 

ดําเนินการแตงต้ั’คณะกรรมการ

ตรวจรับ  

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

5 
 

 

 

 

 

10 นาที 

นําหนังสือฯรายงานขอซื้อจาง 

พรอมคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจรับ เสนอตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ผูอํานวยการลงนามในหนังสอื

ร า ย ง า น ข อ ซื้ อ จ า ง  แ ล ะ

ตรวจทานคําส่ังฯ 

2. รองอธิการบดีในกํากับอนุมัติ

หนังสอืฯรายงานขอซื้อ/จาง และ

ลงนามในคําส่ังฯ 

 

 
 

- รองอธิการบดใีน

กํากับ  

- ผูอํานวยการ 

เร่ิมการทํางาน 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

A 

จัดทําหนังสอืรายงานขอซื้อ/จาง  

แตงตัง้คณะกรรมการตรวจรับ 
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แกไข(ถาม)ี 

แกไข(ถาม)ี 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

6 
 

 

1 วัน 

ดําเนินการจัดหาซื้อ/จางตาม

รายงานการขอซื้อ/จาง 

ผูตองการใชวัสดุ 

7  
 

 

 

1 วัน 

ดํ า เนิ นการจั ด ทําวาระการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ 

แ ล ะ จั ด ทํ า ห นั ง สื อ เ ชิ ญ

คณะกรรมการตรวจรับ พรอม

เชิญประชุมเพื่อตรวจรับวัสดุ 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

8  

 

   

 

 

1 ช่ัวโมง 

คณะกรรมการทําการตรวจรับ

สินคาตามรายการในใบส่ังซื้อ/

จาง 

 

 

กรรมการตรวจรับ 

9  

 

 

 

30 นาที 
ดํา เนินการจัด ทําหนังสือสง

ภายใน เร่ือง รายงานขอซื้อ/จาง 

พรอมขอเบิกเงนิ (มพ.กค.04) 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

10  

 

 

 

 

 

10 นาที 

นําใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง

เสนอผูอํานวยการลงนาม และ

เสนอรองอธิการบดใีนกํากับเพื่อ

อนุมัติ 

- รองอธิการบดใีน

กํากับ  

- ผูอํานวยการ 

11 
 

5 นาที จัดทําใบเบิกเงนิในระบบ ERP 

พรอมลงคุมประวัติการซื้อ/จาง 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

12 
 

 

 

10 นาที 

นําเอกสารจัดซื้อ/จัดจางท้ังหมด

เสนอให หั วหน า งาน ธุรการ

ตรวจสอบความถูกตอง ตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางานธุรการลงนาม 

   ตรวจสอบ 

2. ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ 

- ผูอํานวยการ  

- หัวหนางาน

ธุรการ 

13  

 

 

 

 

10 นาที 

สแกนเอกสาร เพื่ออัพโหลดไว

ในแอปพลเิคช่ัน Onedrive และ

จัดสงเอกสารการเบิกเงนิการ

จัดซื้อ/จัดจางไปยังกองคลัง  

 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

กรรมการ 

จัดหาวัสดุตามใบส่ังซื้อ/จาง 

A 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

จัดทําวาระการประชุม/จัดทํา

หนังสอืเชิญประชุม

 

จัดทํารายงานขอซื้อ/จาง 

จัดทําใบเบิกเงนิในระบบ ERP 

จัดสงเอกสารการจัดซื้อ/จัด

จางไปยังกองคลัง 

สิ้นสุดการทํางาน 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 22 

ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: งานงบประมาณ 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1 
 

 

 

 

10 นาที 

กองแผนงานแจงจํานวนเงนิใน

ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ

ประจําป ให สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาทราบและ

ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ

ตอไป 

กองแผนงาน 

2    

2 ช่ัวโมง 

 

งานธุรการดําเนินการกรอก

แ บ บ คํ า ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ

ประจําปในระบบ E-Budget 

ตามกองทุนท่ีใชจริง   

 น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

3 
 

 

 

10 นาที 

งานธุรการดําเนินการตัดยอด

ค า ใ ช จ าย ในแบบรายงาน

คาใชจายในการดําเนินงาน

ข อ ง สํ า นั ก ง า น ส ภ า

มหาวทิยาลัยพะเยา 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

4  

 

 

 

 

 

30 นาที 

จัดทําหนังสือสงภายในเร่ือง

รายงานงบประมาณจัดสรร

คงเหลือประจําเดือน พรอม

แนบแบบรายงานคาใชจายใน

การดําเนินงานของสํานักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

5  
 

 

 

10 นาที 

นํารายงานงบประมาณจัดสรร

คงเหลอืประจําเดอืน เสนอตอ

ผูอํานวยการสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อ

ทราบ/ส่ังการ  

ผูอํานวยการกอง 

6  

 

   

 

 

 

1 ช่ัวโมง 

จําแนกหนังสอืตามคาํส่ังการ

ของผูอํานวยการ เปนกรณี

ดังน้ี 

1. กรณมีอบหมายใหนําเสนอ

ตอท่ีประชุมสํานักงานสภาฯ 

ใหสําเนาใหผูรับผิดชอบจัดทํา 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

เร่ิมการทํางาน 

รับแจงผลการจัดสรร

งบประมาณประจําป 

กรอกแบบคําของบประมาณ 

เสนอ 

ผูอํานวยการ 

จําแนกตามคําสัง่ 

A 

แกไข(ถาม)ี

 

ตัดยอดคาใชจาย 

  จัดทําบันทึกขอความรายงาน

งบประมาณจัดสรรคงเหลอื 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

7 
 

 

 

 

 

30 นาที 

ระเบียบวาระการประชุม เพื่อ

ดําเนินการตอไป 

2 .  ก ร ณี ใ ห นํ า ร า ย ง า น

ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ง เ ห ลื อ

ประจํา เดือน เสนอใหรอง

อธิการบดีในกํากับ เพื่อทราบ 

ใหดําเนินการจัดทํารายงาน

งบประมาณจัดสรรคงเหลือ

ประจําเดอืน  

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 นาที 

นํารายงานงบประมาณจัดสรร

คงเหลือประจําเดือน เสนอ

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูอํานวยการลงนาม  

2. รองอธิการบดใีนกํากับ เพื่อ

ทราบ 

- รองอธิการบดี

ในกํากับ  

- ผูอํานวยการ 

9  

 

 

 

10 นาที 

จัดเก็บรายงานงบประมาณ

จัดสรรคงเหลอืประจําเดอืนใน

แฟม 

  

 

 

น.ส.มนธิรา 

 กันธะคํา 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/พจิารณา 

A 

จัดทําบันทึกขอความรายงาน

งบประมาณจัดสรรคงเหลอื 

จัดเก็บรายงาน 

แกไข(ถาม)ีd 

สิ้นสุดการทํางาน 
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แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: งานแผน 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1 
 

 

1 ช่ัวโมง 

 

ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

นัดประ ชุม เพื่ อ ร ะดมควา ม

คิดเห็นในการจัดทําแผนกลยุทธ

และแผนปฏบัิตกิารประจําปของ

สวนงาน 

บุคลากร

สํานักงานสภา

มหาวทิยาลัย

พะเยาทุกคน 

2    

1 วัน 
งานธุรการดําเนนิการจัดทําแผน

กลยุทธและแผนปฏิ บัติการ

ประจําป ในระบบ Budget 

น.ส.มนธิรา  

กันธะคํา 

3  

 

 

 

 
 

30 นาที 

จัดทําหนังสือสงภายในสงแผน

กลยุทธและแผนปฏิ บัติการ 

พรอมแนบรูปเลมแผนกลยุทธ

และแผนปฏบัิตกิารประจําป 

น.ส.มนธิรา  

กันธะคํา 

4  
 

 
 

 

10 นาที 

นําหนังสือสงภายในจัดสงแผน

กลยุทธและแผนปฏิ บัติการ 

พรอมแนบรูปเลมแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป  

เสนอผูอํานวยการ เพื่อพจิารณา

ลงนาม 

ผูอํานวยการ 

5  

 

 

 

10 นาที 

จั ด ส ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ

แผนปฏิบัติการประจําป ไปยัง

กองแผนงาน พรอมถายเอกสาร

จัดเก็บเพื่อเปนหลักฐาน 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

6 
 

 

 

ระยะเวลา

ตามท่ีระบุ

ในโครงการ 

ผูรับผดิชอบโครงการดําเนินการ

จัดโครงการท่ีระบุในแผนปฏิบัติ

การประจําป ในระยะเวลาท่ี

กําหนดในโครงการ ตามขัน้ตอน

การขออนุมัติจัดโครงการและ

อนุมัติคาใชจาย พรอมสรุปผล

การดําเนินโครงการ ในระบบ 

Budget 

ผูรับผดิชอบ

โครงการ 

เร่ิมการทํางาน 

จัดทําแผนกลยุทธและ

แผนปฏบัิติการ 

จัดทําบันทึกขอความจัดสงแผน 

เสนอ

ผูอํานวยการ

นัดประชุมเพื่อจัดทําแผน 

จัดสงแผนไปยังกองแผนงาน 

ผูรับผดิชอบโครงการ

ดําเนินการตามแผน 

A 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 25 

แกไข(ถาม)ี 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

7  

 

 

 

 

 

 

10 นาที 

ผูรับผิดชอบโครงการสงสรุปผล

การดําเนินโครงการมายังงาน

ธุรการเพื่ อรวบรวมผลการ

ดําเนินงาน 

ผูรับผดิชอบ

โครงการ 

8 
 

 

1 ช่ัวโมง 

งานธุรการดําเนินการจัดทํา

แบบสรุปผลการดําเนนิโครงการ 

รอบ 6 เดอืน และ รอบ 12 เดอืน 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

9 
 

 

 

30 นาที 

งานธุรการจัดทําหนังสือส ง

ภายในเร่ืองสรุปผลการดําเนิน

โครงการรอบ 6 เดือน และ 12 

เดือน พรอมแนบแบบสรุปผล

การดําเนินโครงการ รอบ 6 

เดอืน และ 12 เดอืน 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

10 
 

 

 

 

10 นาที 

นําหนังสอืสงภายในเร่ืองสรุปผล

การดําเนินโครงการ รอบ 6 

เดือน และ 12 เดือน พรอมแนบ

แบบสรุปผลการดําเนนิโครงการ 

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

เสนอผูอํานวยการ เพื่อพจิารณา

ลงนาม 

ผูอํานวยการ 

11 
 

 

 

 

10 นาที 

นําหนังสอืสงภายในเร่ืองสรุปผล

การดําเนินโครงการ รอบ 6 

เดือน และ 12 เดือน พรอมแนบ

แบบสรุปผลการดําเนนิโครงการ

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

สงไปยังกองแผนงาน และถาย

เอกสารจัดเก็บเขาแฟมไวเปน

หลักฐาน 

 

น.ส.มนธิรา 

กันธะคํา 

 

 

 

 

A 

ผูรับผดิชอบสงสรุปโครงการ 

จัดทําแบบสรุปผลการดําเนนิ

โครงการ รอบ 6 , 12 เดอืน  

จัดทําบันทึกขอความสรุป

โครงการรอบ 6 , 12 เดอืน 

เสนอ

ผูอํานวยการ

จัดสงเอกสารไปยัง 

กองแผนงาน 

สิ้นสุดการทํางาน 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 26 

แกไข(ถาม)ี 

แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: ลงทะเบยีนรับหนังสอืภายใน/ภายนอก 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1 
 

 

5 นาที 

 

รั บ ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร จ า ก

หนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยา 

 
 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

2    

5 นาที 
ดํา เนินการตรวจสอบความ

ถูกตองของหนังสือ  หากไม

ถูกตองใหดําเนินการสงคืนแกไข

ตามไปหนวยงานตนสังกัด 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

3  

 

 

 

 
 

10 นาที 

ดํ า เ นิ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ

หนังสือภายใน/ภายนอก และ

เกษียนหนังสอื  

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

4  

 

 

 

10 นาที 

นําหนังสือรับภายใน/ภายนอก 

เสนอหัวหนางานธุรการเพื่อ

ต ร วจ สอบ  แ ละ เสนอตา ม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูอํานวยการเพื่อทราบ/ส่ังการ  

2. กรณีตองเสนออธิการบดีให

แยกแฟมเพื่อเสนอรองอธิการบดี

ในกํากับเพื่อทราบ/ส่ังการ 

- รองอธิการบดี

ในกํากับ  

- ผูอํานวยการ  

- หัวหนางาน

ธุรการ 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 นาที 

ดํ า เนิ นการแยกห นั ง สื อ รั บ

ภายใน/ภายนอกท่ีผานการส่ัง

การจากรองอธิการบดีในกํากับ 

/ ผูอํานวยการ ดังน้ี 

1. กรณเีวยีนแจงใหดําเนินสแกน

เ อ ก ส า ร แ ล ะ ส ง แ จ ง ใ น

แอปพลเิคช่ัน Line  

2. กรณีมอบหมายรายบุคคล

ทราบและดําเนนิการ นํา 

เอกสารฉบับจริงใหพรอมเซนต

ชื่อไวเปนหลักฐาน 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

เร่ิมการทํางาน 

ลงทะเบียนรับหนังสอื 

ภายใน/ภายนอก 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/พจิารณา 

รับหนังสอืภายใน/ภายนอก 

แยกหนังสอืท่ีผานการส่ังการ 

ตรวจสอบหนังสอื 

A 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 27 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

6  

 

 

 

 

 

 

 

10 นาที 

ดําเนินการสแกนเอกสาร เพื่อ

อัพโหลดไว ในแอปพลิ เค ช่ัน 

Onedrive และจัดเก็บเขาแฟม

ตามประเภทหนังสอื 

 

 

 

 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดเก็บหนังสอืรับภายใน/ภายนอก 

A 

สิ้นสุดการทํางาน 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 28 

แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: ลงทะเบยีนสงหนังสอืภายใน/ภายนอก 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1   

 

30 นาที 

 

ดําเนินการจัดรางหนังสือสง

ภายใน/ภายนอก  

 
 
 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

2    

10 นาที 
ดํา เนินการเสนอหนังสือส ง

ภายใน/ภายนอก ดังน้ี 

-กรณีหนังสือสงภายใน เสนอ

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางานเพื่อตรวจสอบ  

2. ผูอํานวยการเพื่อลงนาม  

3. รองอธิการบดีในกํากับเพื่อ

ทราบ/ส่ังการ/อนุมัต ิ

-กรณหีนังสอืสงภายนอก เสนอ

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางานตรวจสอบ  

2. ผูอํานวยการตรวจสอบ  

3 . เ ส น อ อ ธิ ก า ร บ ดี / ร อ ง

อธิการบดใีนกาํกับลงนาม 

- อธิการบดี 

รองอธิการบดใีน

กํากับ 

- ผูอํานวยการ  

- หัวหนางาน 

3  

 

 

 

 
 

10 นาที 

ดําเนินการลงทะเบียนสงหนังสือ

ภายใน/ภายนอก (ลงเลขสงและ

วันท่ีในวันท่ีลงนามในหนังสอื) 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

4  

 

 

 

10 นาที 

ดําเนินการจัดสงหนังสือภายใน/

ภายนอก ไป ยั งหน วย งาน ท่ี

เกี่ยวของ 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

5   

10 นาที 

ดําเนินการสแกนเอกสาร เพื่อ

อัพโหลดไว ในแอปพลิ เค ช่ัน 

Onedrive และจัดเก็บเขาแฟม

ตามประเภทหนังสอื 

 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

 

เร่ิมการทํางาน 

ลงทะเบียนสงหนังสอื 

ภายใน/ภายนอก 

รางหนังสอืสงภายใน/ภายนอก 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

จัดสงหนังสอืภายใน/ภายนอก 

จัดเก็บหนังสอืภายใน/ภายนอก 

สิ้นสุดการทํางาน 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 29 

แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: งานบุคคล 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1   

 

5 นาที 

 

บุคลากรท่ีมคีวามประสงคจะขอ

ลา ดําเนินกรอกแบบฟอรมการ

ลาออนไลน พรอมพิมพเสนอ

หัวหนางานตรวจสอบการลา

และเสนอความคิดเห็น และสง

มายังงานธุรการ 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

                                                         

2 

  

 

10 นาที 

ดํ า เนิ นการตรวจ เ ช็คความ

ถูกตองและประวัตกิารลา  

 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

3  

 

 

 

 
 

 

10 นาที 

- กรณีผูอํานวยการลา เสนอ

ตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. หัวหนางานธุรการตรวจสอบ

ประวัตกิารลาพรอมลงนามกํากับ  

2 .  รองอ ธิการบดี ใ นกํ ากั บ        

ลงนามอนุญาต 

- กรณีบุคลากรในสวนงานลา

เสนอตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางานธุรการตรวจสอบ

ประวัตกิารลาพรอมลงนามกํากับ  

2. ผูอํานวยการลงนามอนุญาต 

- รองอธิการบดี

ในกํากับ 

- ผูอํานวยการ  

- หัวหนางาน  

- หัวหนางาน

ธุรการ 

4  

 

 

 

5 นาที 

ดําเนินการลงประวัติการลาใน

ระบบของกองการเจาหนาท่ี 

พรอมจัดเก็บแบบฟอรมการลา

รวบรวมเขาแฟม 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

5   
 

10 นาที 

ดําเนนิการนํารายงานสรุปวันลา

ประจําเดือนของบุคลากรเสนอ

ท่ี ป ร ะ ชุ ม สํ า นั ก ง า น ส ภ า

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อทราบ 

 

 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

 

เร่ิมการทํางาน 

รับแบบฟอรมการลาออนไลน 

เช็คประวัตกิารลา 

ลงประวัตกิารลาในระบบ 

รายงานสรุปวันลา

ประจําเดอืนเขาท่ีประชุม 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจสอบ/พิจารณา 

สิ้นสุดการทํางาน 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 30 

แกไข(ถาม)ี 

แกไข(ถาม)ี 

แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: งานเบกิจาย 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1   
 

 

30 ช่ัวโมง 

 

งานท่ีมีความประสงคยืมเงินทด

รองจาย คํานวณคาใชจายท่ี

ตองการ จัดสงใหงานธุรการ

ดําเนินการจัดทําหนังสือส ง

ภายในเร่ืองขออนุมัติคาใชจาย

ในระบบ E-Budget  

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

2    

 

10 นาที 

นําหนังสือสงภายในเ ร่ืองขอ

อ นุ มั ติ ค า ใ ช จ า ย  เ ส น อ

ผูอํานวยการเพื่อลงนาม และ

เสนอรองอธิการบดใีนกํากับเพื่อ

อนุมัติ 

- รองอธิการบดี

ในกํากับ 

- ผูอํานวยการ 

3  

 

 

 

 

ตาม

ระยะเวลา

การเบิก 

รวบรวมหลักฐานการเบิกจาย 

เชน ใบเสร็จรับเงิน แบบฟอรม

การเบิก-จาย ของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

4   

30 นาที 
ดํา เนินการจัดทําหนังสือส ง

ภายในเร่ืองขออนุมัติเบิกเงิน

ค า ใ ช จ า ยต า ง  ๆ  ใ น ร ะ บบ         

E-Budget 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

5  

 

 

 

10 นาที 

นําหนังสือสงภายในเ ร่ืองขอ

อนุมัติ เบิกเงินคาใชจาย เสนอ

ผูอํานวยการเพื่อลงนาม และ

เสนอรองอธิการบดใีนกํากับเพื่อ

อนุมัติ 

- รองอธิการบดี

ในกํากับ 

- ผูอํานวยการ 

6   
 

10 นาที 

ดําเนินการจัดทําใบเบิกเงินใน

ระบบ ERP พรอมแนบเอกสาร

การเบิกจายท้ังหมด เสนอลง

นามตามขัน้ตอนงานการเงนิ 

 

 

 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

เร่ิมการทํางาน 

รวบรวมหลักฐานการเบิกจาย 

ขออนุมัติคาใชจาย 

ขออนุมัติเบิกเงนิคาใชจาย 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

จัดทําใบเบิกเงนิ 

A 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

7 

 

 นําใบเบิกเงินพรอมเอกสาร

เคลียรเงินยืม เสนอตามขั้นตอน

ดังน้ี  

1. หัวหนางานธุรการการลงนาม

ตรวจสอบ 

2. ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ 

 

- รองอธิการบดี

ในกํากับ 

- ผูอํานวยการ 

8   สแกนเอกสาร เพื่ออัพโหลดไว

ในแอปพลิเคช่ัน Onedrive และ

ดําเนินการจัดสงเอกสารการ

เบิกจายไปยังกองคลัง  

 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

จัดสงเอกสารเบิกเงนิไปยังกองคลัง 

A 

สิ้นสุดการทํางาน 
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แกไข(ถาม)ี 

แกไข 

ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: งานการเงนิ 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1   
 

 

1 นาที 

 

งานท่ีมีความประสงค จัดสง

หนังสือสงภายในเร่ืองขออนุมัติ

คาใชจายและขออนุมัติยืมเงิน

ทดรองจาย  เพื่ อ ดํา เนินการ

จัดทําใบยมืเงนิในระบบ ERP 

 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

2    

 

10 นาที 

ดํา เนินการตรวจสอบความ

ถูกตองของหนังสือสงภายใน

เ ร่ืองขออนุ มัติ ค า ใช และขอ

อนุมัติยืมเงินทดรองจาย เชน 

จํานวนเงิน หมวดการใช เงิน 

ปงบประมาณการใชเงนิ 

น.ส.การะเกศ 

จันณะคํา 

3  

 

 

10 นาที 
ดําเนนิการจัดทําใบยมืเงนิ     ทด

รองจายในระบบ ERP 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

4   

 

 

10 นาที 

นําใบยืมเงินพรอมหนังสือสง

ภายในเร่ืองขออนุมัติคาใชจาย

และขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 

เสนอตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ผูอํานวยการลงนาม  

2. รองอธิการบดใีนกํากับอนุมัติ 

รองอธิการบดใีน

กํากับ 

5  

 

 

 

10 นาที 

นําใบยืมเงินพรอมหนังสือสง

ภายในเร่ืองขออนุมัติคาใชจาย

และขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 

จั ด ส ง ไ ป ยั ง ก อ ง ค ลั ง  เ พื่ อ

ดําเนินการจายเงนิยมื 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

6   

ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

งานท่ี รับผิดชอบการยืม เ งิน     

ทดรองจาย ดําเนินการเคลียร

เอกสารเงินยืมตามคาใชจายท่ี

ใชจริง 

 

ผูรับผดิชอบ

เคลยีรเงนิยมื 

เร่ิมการทํางาน 

จัดทําใบยมืเงนิ 

รับบันทึกขอความ 

ขออนุมัติคาใชจาย 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

จัดสงเอกสารยมืเงนิไปยังกองคลัง 

เคลยีรเอกสารเงนิยมื 

A 
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แกไข(ถาม)ี 

แกไข(ถาม)ี 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

7 

 

 

 

 

10 นาที 

รับเอกสารเคลียรเงินยืม เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองในการ

เบิกเงนิ 

 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

8   

 

1 ช่ัวโมง 

ดํา เนินการตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารเคลียรเงิน

ยืม ตามรายการท่ีใช เงินจริง 

และใหเปนตามกฎ ระเบียบของ

การเบิก – จายเงนิ  

- หัวหนางาน

ธุรการ  

- น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

9   

20 นาที 
ดําเนินการจัดทําใบเบิกเงินใน

ระบบ ERP ตามเอกสารเคลียร

เงนิ 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

10   
 

 

10 นาที 

นําใบเบิกเงินพรอมเอกสาร

เคลียรเงินยืม เสนอตามขั้นตอน

ดังน้ี  

1. หัวหนางานธุรการลงนาม

ตรวจสอบ 

2. ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ 

- ผูอํานวยการ 

- หัวหนางาน

ธุรการ 

 

11   

 

5 นาที 

สแกนเอกสาร เพื่ออัพโหลดไว

ในแอปพลิเคช่ัน Onedrive และ

ดําเนินการจัดสงเอกสารการ

เบิกจายไปยังกองคลัง  

 

น.ส.การะเกศ  

จันณะคํา 

 

 

 

 

 

 

 

รับเอกสารเคลยีรเงนิยมื 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

จัดทําใบเบิกเงนิ 

 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

A 

จัดสงเอกสารเบิกเงนิไปยังกองคลัง 

 
สิ้นสุดการทํางาน 
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แกไข(ถาม)ี 

แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: งานพัสดุ 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1   

 

5 นาที 

 

ดํ า เนินการ รับรายการ วัส ดุ

สํานักงานในระบบ IMS (คลังเล็ก) 

หลังจากเจาหนาท่ีจัดซื้อทําการ

เบิกในระบบ AS (คลังใหญ) 

นายอัครพล  

ดวงพัตรา 

2    

 

20 นาที 

ผู ท่ีมีความประสงค เ บิกวัสดุ

สํานักงาน ดําเนินการดังน้ี 

1 .  กรอกขอมูลรายการวัสดุ

สํานักงานท่ีตองการในระบบ IMS 

2. พมิพเอกสารใบเบิกวัสดุฯ 

3. ลงนามในใบเบิกวัสดุ พรอม

จัดสงไปยังงานธุรการ 

ผูท่ีตองการใชวัสดุ

สํานักงาน 

3  

 

 

 

 

 

10 นาที 

รับใบเบิกวัสดุ พรอมตรวจสอบ

ความถูกตองของรายการเบิก 

และอนุมัติการเบิกในระบบ IMS 

และเสนอหัวหนางานธุรการเพื่อ

ตรวจสอบ 

- หัวหนางาน

ธุรการ  

- นายอัครพล 

ดวงพัตรา 

4  

 

 

 

10 นาที 

ดําเนินการเบิกวัสดุสํานักงาน

ตามรายการขอเบิกในใบเบิก

วัสดุจากคลัง (หองหรือตูเก็บ

วัสดุสํานักงาน) 

นายอัครพล 

ดวงพัตรา 

5   

 

30 นาที 

ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า ห นั ง สื อ          

ส งภายใน เ ร่ืองรายงานวัสดุ

คงเหลือประจําเดือน พรอมปร้ิน

รายงานในระบบ IMS 

นายอัครพล 

ดวงพัตรา 

6   
 

10 นาที 

นํ า ห นั ง สื อ ส ง ภ า ย ใ น เ ร่ื อ ง

ร า ย ง า น วั ส ดุ ค ง เ ห ลื อ

ประจําเดือนพรอมแนบรายงาน 

เสนอผูอํานวยการลงนาม 

ผูอํานวยการ 

7   

5 นาที 

นําหนังสือสงภายในเร่ืองรายงาน

วัสดุคงเหลือประจําเดือนสงไปยัง

งานพัสดุกลาง พรอมถายเอกสาร

จัดเก็บเปนหลักฐาน 

นายอัครพล 

ดวงพัตรา 

เร่ิมการทํางาน 

รับวัสดุสํานักงานในระบบ IMS 

เบิกวัสดุสํานักงาน 

ตรวจสอบ

ความถกูตอง 

จัดทําใบเบิกในระบบ IMS 

จัดทํารายงานวัสดุคงเหลอื 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

จัดสงไปยังงานพัสดุกลาง 

สิ้นสุดการทํางาน 
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แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: งานประชาสัมพันธ 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1   

 

 

1 ช่ัวโมง 

 

 

 

จัดเตรียม รวบรวมขอมูลในการ

ทํ า ข า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  เ ช น 

บทความ ภาพถาย วีดีโอ และ

ดํ า เ นิ น ก า ร เ ขี ย น ข า ว

ประชาสัมพันธ ตามขอเท็จจริงท่ี

เกดิขึ้น  

นายอัครพล  

ดวงพัตรา 

2    

30 นาที 
นําขาวท่ีผานการเรียบเรียง เสนอ

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางาน เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอง 

2. ผู อํานวยการเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองและพจิารณาส่ังการ 

- 

ผูอํานวยการ 

- หัวหนางาน

ธุรการ 

3  

 

 

 

 
 

 

20 นาที 

ดําเนนิการเผยแพรประชาสัมพันธ

ขาวตามชองทางตาง ๆ ดังน้ี 

1. เว็ปไซตมหาวทิยาลัย   

2. เว็ปไซตสวนงาน 

3. Facebook  

4. จดหมายขาว  

5. ตดิบอรดประชาสัมพันธ 

นายอัครพล  

ดวงพัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมการทํางาน 

เขยีนขาวประชาสัมพันธ 

 

เผยแพรขาวตามชองทางตาง ๆ 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พิจารณา 

สิ้นสุดการทํางาน 
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ผังกระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: ประเมินตนเองของผูอํานวยการ 

งาน: งานธุรการ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1   

 

ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 

 

เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม ใ น ก า ร

ดําเนินการประเมินตนเองของ

ผู อํ า นวยการ สํ า นัก งานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการเขา

ประ ชุมร วมกับมหาวิทยา ลัย

พะเยา  และศึกษาเกณฑและ    

แนวทางการประเมนิดังกลาว 

นายอัครพล  

ดวงพัตรา 

2   ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

จัดเตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ

ประเมินผูอํานวยการสํานักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

นายอัครพล  

ดวงพัตรา 

3  

 

 

 

ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

รวบรวมเอกสารการประเมิน

ผู อํ า นวยการ สํ า นัก งานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา พรอมเขาเลม 

นายอัครพล  

ดวงพัตรา 

4   

ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

จั ด ส ง เ ล ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ผู อํ า นวยการ สํ า นัก งานสภา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  ไ ป ยั ง

ห น ว ย ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร

ประเมนิของมหาวทิยาลัยพะเยา 

นายอัครพล  

ดวงพัตรา 

5  ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก

คณะกรรมการการประเมินผู

อํ า น ว ย ก า น สํ า นั ก ง า น ส ภ า

มหาวทิยาลัยพะเยา  

บุคลากร

สํานักงาน

สภา

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

6   

ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

ห น ว ย ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร

ประเมินฯ สรุปผลการประเมิน

ผู อํานวยการของมหาวิทยาลัย

พะเยา พรอมสง รูปเลม ไปยัง

หนวยงานท่ีเกีย่วของ 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบใน

การประเมนิ 

7  ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

รับเลมผลการประเมนิฯ และเสนอ

ผู อํานวยการสภามหาวิทยาลัย

พะเยาตามขั้นตอนเพื่อรับทราบ 

พรอมจัดเก็บ 

นายอัครพล  

ดวงพัตรา 

 

เร่ิมการทํางาน 

เตรียมความพรอม 

 

รวบรวมเอกสาร/เขาเลมประเมิน 

จัดเตรียมขอมูลในการประเมนิ 

 

สงเลมประเมนิ 

รับการระเมนิ 

สรุปผลการประเมนิ 

สิ้นสุดการทํางาน 

รับเลมผลการประเมนิ 



 

 

งานประชุม 
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ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป (หัวหนางานประชุม) 

หนาท่ี (job) - ตรวจสอบเอกสารที่เสนอเขาวาระการประชุม 

- จัดทําระเบียบวาระการประชุมฯ 

- จัดทําบนัทกึ/สรุปรายงานการประชุมฯ 

- จัดเก็บมตริายงานการประชุมฯ 

ผูรับผดิชอบ นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง 

ตําแหนงผูบังคับบัญชาเบื้องตน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

สังกัดงาน งานประชุม 

หนวยงาน สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

คุณสมบัตปิระจําตําแหนง (Job Specifications) 

เพศ 

วุฒิการศึกษา 

คุณสมบัต ิ
 

 

หญงิ 

ปริญญาตรีขึ้นไป ที่  ก .ม.กําหนดให ใช เปน

คุณสมบัตสิําหรับตําแหนงมคีวามรูความสามารถ 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณในหนาที่                   

มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารจัดการ

องคกรเปนอยางดี  มีความรูความเขาใจใน

นโยบายการบรหิารงานดานตาง ๆ 

คุณลักษณะของงาน (Job Analysis) 

ปฏบิัตงิานในตําแหนงหัวหนางานประชุม มหีนาที่ ควบคุม ตรวจสอบ  กํากับดูแล การดําเนนิงานของงาน

ประชุม รับผิดชอบการดําเนินงานดานงานประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมประเมนิตนเองของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ดูแลและรับผิดชอบการจัดทําระเบียบวาระการประชุม / สรุปรายงานการ

ประชุม จัดเตรียมขอมูลและตรวจสอบเอกสารประกอบวาระการประชุม จัดเก็บมติรายงานการประชุม

ติดตอประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชาเบื้องตน / ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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หนาท่ีและความรับผดิชอบหลัก 

1. จัดเตรียมขอมูล / ตรวจสอบขอมูล และเอกสารประกอบวาระ ที่เสนอเขาวาระประชุม                           

สภามหาวทิยาลัย / ประชุมประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

2. จัดทําระเบียบวาระการประชุม / บันทึกการประชุม การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา /                     

การประชุมประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

3. สรุปรายงานการประชุม การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา / การประชุมประเมินตนเองของ             

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัย / ผูชวยเลขานุการ / ผูอํานวยการ

สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา พจิารณา 

4. จัดเก็บมติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา / ประชุมประเมินตนเองของ                             

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

5. ติดตอประสานงาน การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  / ประชุมประเมินตนเองของ                           

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

6. ควบคุม / ตรวจสอบ / วางแผนและมอบหมายงาน / ติดตามประเมินผล และเตรียมความพรอม

การดําเนินงานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา / ประชุมประเมินตนเองของ                                 

สภามหาวทิยาลยัพะเยา 

7. ปฏบิตัหินาที่ กํากับตดิตาม / ตรวจสอบ  การดําเนนิงานของผูใตบังคับบัญชา 

8. ดูแลและรับรองนายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

หนาท่ีและความรับผดิชอบรอง  

1. จัดทําหนังสอืเชิญประชุม / เลื่อนการประชุม 

2. จัดทําหนังสอืขออนุมัตคิาใชจายในการจัดประชุมคํานวณคาใชจายในการจัดประชุม 

3. จัดทําบันทกึขอความเสนอนายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อลงนามในระเบยีบ ขอบังคับ คําสั่ง 

และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

     1. งานอื่น ๆ ที่ไดมอบหมายจากผูอํานวยการฯ 

     2. งานรับรองกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิและกรรมการชุดตางๆ 
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ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

หนาท่ี (job) - จัดทําบันทกึขอความเวยีนแจงหนวยงานนํา

เรื่องเขาที่ประชุม 

- แจงเวยีนมตริายงานการประชุม 

- อัพโหลดระเบยีบวาระการประชุม One Drive 

- จัดทําผลการดําเนินงานประจําปของสภา 

   มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผูรับผดิชอบ นายอาทติย การดื่ม 

ตําแหนงผูบังคับบัญชาเบื้องตน หัวหนางานประชุม 

สังกัดงาน งานประชุม 

หนวยงาน สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

คุณสมบัตปิระจําตําแหนง (Job Specifications) 

เพศ 

วุฒิการศึกษา 

คุณสมบัต ิ
 

 

ชาย 

ปริญญาตรีขึ้นไป ที่  ก .ม.กําหนดให ใช เปน

คุณสมบัตสิําหรับตําแหนงมคีวามรูความสามารถ 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณในหนาที่                            

มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารจัดการ

องคกรเปนอยางดี  มีความรูความเขาใจใน

นโยบายการบรหิารงานดานตาง ๆ  

คุณลักษณะของงาน (Job Analysis) 

          ปฏิบัติงานดานเอกสารเกี่ยวกับการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทํารายงาน                                            

ผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัยพะเยา งานประกันคุณภาพการศึกษา SAR ของ

มหาวิทยาลัย / กอง เสนอผูบังคับบัญชาเบื้องตน / ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และ

จัดสงมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ                      

สภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self-Assessment Report) อัพโหลดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ผานโปรแกรม One Drive เสนอระเบยีบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย

ลงนาม ติดตอประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ                  

ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเบื้องตน / ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา  
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หนาท่ีและความรับผดิชอบหลัก 

1. จัดทําบันทกึขอความเวยีนแจงหนวยงานตาง ๆ นําเรื่องเขาที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

2. จัดทําบันทึกขอความสงรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และจัดสง                             

ใหกรรมการฯ 

3. จัดทําแจงเวยีนมตริายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยาไปยังหนวยงานตาง ๆ 

4. อัพโหลดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา โปรแกรม One Drive กอนวันประชุม                                   

7 วัน 

5. จัดทําบันทกึขอความเสนอนายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อลงนามในระเบยีบ ขอบังคับ คําสั่ง 

และประกาศของมหาวิทยาลัย  

6. จัดทําบันทึกขอความเวียนแจง ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย ที่นายก

สภามหาวทิยาลัยลงนาม ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรบน Website 

7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอผูบังคับบัญชา

เบื้องตน / ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

8. จัดเตรียมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศกึษา SAR ของมหาวทิยาลัย / กอง 

9. จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self-Assessment 

Report, SAR) 

10. ประสานงานการออกแบบ / จัดทําเลม รายงานผลการดําเนนิงานประจําปของสภามหาวทิยาลัย

พะเยา กอนเผยแพรใหกับหนวยงานภายในภายนอกมหาวทิยาลัย 

11. จัดเตรยีมความพรอมในหองจัดประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

หนาท่ีและความรับผดิชอบรอง  

1. จัดทําหนังสอืที่เกี่ยวของกับการเชิญประชุม / เลื่อนการประชุม /สงหนังสอืเชิญประชุม 

2. สรุปจํานวนผูเขารวมประชุม 

3. ประสานขอรถ รับ – สง สําหรับการเดนิทางไปปฎบิัตงิาน 

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

     1.   งานอื่น ๆ ที่ไดมอบหมายจากผูอํานวยการฯ/หัวหนางาน 

     2.   งานรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิและกรรมการชุดตาง ๆ  
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ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

หนาท่ี (job) -จัดทํา/จัดสงหนังสอืเชิญประชุม 

-จัดทําหนังสอืเลื่อนการประชุม 

-จัดทําหนังสอืขออนุมัตใิชหองประชุม 

-จัดทําแฟมระเบยีบวาระการประชุม 

ผูรับผดิชอบ นายพฤทธพงค รัตนพัทธยากร 

ตําแหนงผูบังคับบัญชาเบื้องตน หัวหนางานประชุม 

สังกัดงาน งานประชุม 

หนวยงาน สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

คุณสมบัตปิระจําตําแหนง (Job Specifications) 

เพศ 

วุฒิการศึกษา 

คุณสมบัต ิ
 

 

ชาย 

ปริญญาตรีขึ้นไป ที่ ก.ม.กําหนดใหใชเปน

คุณสมบั ติ สํ าห รับ ตํ า แ หน งมี ค ว าม รู

ความสามารถ ความเ ช่ียวชาญ และ

ประสบการณในหนาที่ มคีวามรูความเขาใจ

ในหลักการบริหารจัดการองคกรเปนอยาง

ดี มีความรูความเขาใจในนโยบายการ

บรหิารงานดานตาง ๆ  

คุณลักษณะของงาน (Job Analysis) 

          ปฏิบัติงานดานเอกสารเกี่ยวกับการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทําหนังสือเชิญ   

ประชุม / เลื่อนการประชุม จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จัดทํา

หนังสอืขออนุมัตกิารใชหองประชุม ประมาณการคาใชจายในการจัดประชุม จัดทําแฟมระเบยีบวาระการ

ประชุม สรุปจํานวนผูเขารวมประชุม ติดตอประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเบื้องตน / ผูอํานวยการสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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หนาท่ีและความรับผดิชอบหลัก 

1. จัดทําหนังสอืเชิญประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

2. จัดสงหนังสอืเชิญประชุมใหกับกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยาผูทรงคุณวุฒิ 

3. จัดทําสรุปผูเขารวมประชุมในแตละครัง้เสนอฝายเลขานุการ 

4. คํานวณคาใชจายในการจัดประชุม จัดทําหนังสือขออนุมัติคาใชจายและยืมเงินทดรองจายใน

การจัดประชุม   

5. จัดทําขออนุมัตกิารใชหองประชุม ประสานงานเรื่องอาหาร / อาหารวางและเครื่องดื่ม 

6. จัดเตรียมรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ /         

ของบุคลาการ 

7. ประสานขอรถ รับ – สง สําหรับการเดนิทางไปปฎบิัตงิาน 

8. ถายเอกสารระเบยีบวาระการประชุม / จัดทําแฟมระเบยีบวาระการประชุม 

9. จัดเตรยีมความพรอมในหองจัดประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

10. รวบรวมเอกสารรายงานการเดนิทางไปปฏบิัตงิาน และคาใชจายตาง ๆ ในการจัดประชุมสงไป

ยังกองคลัง 

11. งานอื่นๆ ที่ไดมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเบื้องตน / ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวทิยาลัย

พะเยา 

หนาท่ีและความรับผดิชอบรอง  

1. จัดทําบันทึกขอความสงรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และจัดสงให

กรรมการฯ  

2. จัดทําบันทกึขอความเวยีนแจงหนวยงานตาง ๆ นําเรื่องเขาที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

1. งานอื่น ๆ ที่ไดมอบหมายจากผูอํานวยการฯ/หัวหนางาน 

2. งานรับรองกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิและกรรมการชุดตาง ๆ  
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ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: จัดประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

งาน: งานประชุม 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

10 นาที 1. จัดทําหนังสอืสงภายใน 

   เร่ืองการเสนอ วาระตอ  

   ท่ีประชุมสภา 

2. เวยีนแจงใหหนวยงาน 

   ท่ีเกี่ยวของดําเนินการ 

 

นายอาทิตย  

การดื่ม 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกไข (ถาม)ี 

20 นาที 1. จัดทําหนังสอืสงภายใน/

ภายนอก เร่ืองขอเชิญประชุม 

2. จัดสงหนังสอืสงภายใน/

ภายนอกเร่ืองขอเชิญประชุม

ใหกรรมการฯ /ผูช้ีแจง กอน

ลวงหนา 7 วัน 

3. ประมาณการคาใชจายใน

การจัดประชุมสงงานธุรการ

ดําเนินการ 

4. จัดทําหนังสอืสงภายใน

เร่ืองการขอใชหองประชุม 

5.จัดทําตารางสรุปผูเขารวม

ประชุม 

 

นายพฤทธพงค  

รัตนพัทธยากร 

 

3  2 ช่ัวโมง เสนอหนังสอืสงภายใน/

ภายนอก เร่ืองขอเชิญประชุม

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. เสนอหัวหนางาน

ตรวจทาน 

2. เสนอผูอํานวยการ

ตรวจทาน 

3. เสนอเลขานุการสภาฯ

พจิารณาลงนาม 

 

 

1. เลขานุการ

สภา 

2. หัวหนางาน 

3.ผูอํานวยการ 

 

เร่ิมการทํางาน 

แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเสนอเร่ือง 

 

จัดเตรียมการประชุม 

 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน / พจิารณา 

A 
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แกไข(ถาม)ี 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

4  

 

 

 

3 วัน 1. รวบรวมเร่ืองท่ีเสนอเขา

บรรจุวาระการประชุมตาม

วาระการพจิารณา  

2. สรุปวาระการประชุม

พรอมเอกสารประกอบ  

น.ส. เนตรชนก  

สุขย่ิง 

5  

 

 

 

 

 

 

2 วัน เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมตามขัน้ตอนดังน้ี 

 1. ผูอํานวยการตรวจทาน 

 2.เลขานุการสภาฯ

ตรวจทาน/พจิารณา 

 

 

1. เลขานุการสภา 

2.ผูอํานวยการ 

 

6  2 วัน 1. ถายเอกสารระเบียบวาระ

การประชุม 

2. จัดทําแฟมระเบียบวาระ

การประชุมและสงใหนายก

สภามหาวทิยาลัย 

3. อัพโหลดไฟลระเบียบ

วาระการประชุมผาน

แอพพลเิคช่ัน  One Drive 

กอนลวงหนา 

  7 วัน  

1. นายพฤทธพงค         

รัตนพัทธยากร 

2. นายอาทิตย  

    การดื่ม 

 

7  3 ช่ัวโมง 1. ดําเนนิการจัดประชุม ตาม

วันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด

ในหนังสอืเชิญประชุม 

2. มอบหมายเจาหนาท่ีดูแล 

รับรอง และอํานวยความ

สะดวกแกผูเขารวมประชุม 

 

 

งานประชุม 

 

8  3 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบบันทึก

การประชุม 

 

น.ส เนตรชนก  

สุขย่ิง 

จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

จัดทําแฟมระเบียบวาระ/อัพโหลด 

ระเบียบวาระการประชุม 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน / พจิารณา 

 

จัดประชุมตามวันเวลาและ

สถานท่ีท่ีกําหนด  

บันทึกการประชุม 

A 

B 
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แกไข(ถาม)ี 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

9   

4 วัน 

 

 

 

 

จัดทํารายงานการประชุม

สภาฯ 

น.ส เนตรชนก     

สุขย่ิง 

 

 

 

10  

 

 

 

 

2 วัน เสนอรายงานการประชุมตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูชวยเลขานุการสภา

ตรวจทาน/พจิารณา/ 

ลงนาม 

2. ผูอํานวยการ ตรวจทาน/

ลงนาม 

3. เลขานุการสภาตรวจทาน/

พจิารณา/ 

ลงนาม 

1. เลขานุการสภา 

2. หัวหนางาน 

3.ผูอํานวยการ 

 

11  3 ช่ัวโมง 1.จัดทําหนังสอืสงภายใน

เวยีนแจงเร่ืองรับรองรายงาน

การประชุม 

2.จัดสงหนังสอืสงภายในเพื่อ

พจิารณารับรองรายงานการ

ประชุมใหกรรมการฯ และ

เสนอรับรองในคราวประชุม

คร้ังถัดไป 

นายอาทิตย 

การดื่ม 

 

12  2 ช่ัวโมง 1. จัดพมิพมตสิลักหลังใน

หนังสอืรับภายในตนฉบับจริง

เพื่อสงคนืใหหนวยงานตน

เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

นายอาทิตย 

การดื่ม 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/

พจิารณา/ลงนาม 

จัดทําสรุปรายงานการ

ประชุมสภาฯ  

จัดพมิพมตสิลักหลัง  

จัดทําหนังสอืสงภายในเวยีนแจง

รับรองรายงานการประชุม 
 

B 

B 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

13  3 ช่ัวโมง จัดสงหนังสอืสงภายในแจง

มตท่ีิประชุมใหกับหนวยงาน

ตนเร่ือง 

 

 

นายอาทิตย 

การดื่ม 

14  
 

1 ช่ัวโมง จัดเก็บมตริายงานการ

ประชุมเขาแฟมประจําป

พรอมจัดเก็บเปนไฟล PDF 

เพื่อใชอางอิงและสบืคนตอไป 

 

นายอาทิตย 

การดื่ม 

 

15  

 

 

 

 

 

 

1 ช่ัวโมง ดําเนินการจัดทํามติยอการ

ประชุมสภา ลงในเว็บไซด

ของสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อ

เผยแพรประชาสัมพันธ 

 

นายอาทิตย 

การดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจงมติท่ีประชุมใหกับหนวยงาน 

ตนเร่ือง 

จัดเก็บมติรายงานการประชุม

ฉบับสมบูรณ  

สิ้นสุดการทํางาน 

แจงมติยอการประชุมสภาฯ  

B 
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ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ: ประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

     งาน: งานประชุม 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

 

 

 

3 ช่ัวโมง 

 

1. จดัทํารางคาํส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมนิตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัย 

2.เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

พจิารณาแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมนิ

ตนเองของสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจําปการศึกษา ตาม

ประกาศมหาวทิยาลัย

พะเยา เร่ืองแนวทางการ

ประเมนิตนเองของสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2559 

3. นัดประชุมเพื่อ

พจิารณาแบบประเมนิ

ตนเองของสภา 

นายอาทิตย 

การดื่ม 

    

2  10 นาที 1.จัดทําหนังสอืสง

ภายใน/ภายนอก เร่ือง

ขอเชิญประชุม 

2. จัดสงหนังสอืสง

ภายใน/ภายนอกเร่ืองขอ

เชิญประชุมให

กรรมการฯ  

 3. จดัทําหนังสอืสง

ภายในเร่ืองการขอใช

หองประชุม 

4. จัดทําตารางสรุป

ผูเขารวมประชุม 

นายอาทิตย  

การดื่ม 

 

แตงตัง้คณะกรรมการ/นัดประชุม 
 

 

เร่ิมการทํางาน 

ทําหนังสอืเชิญประชุม  

 

B 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

 แกไข (ถาม)ี  2 ช่ัวโมง เสนอหนังสอืสงภายใน 

เร่ืองขอเชิญประชุม ตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. เสนอหัวหนางาน

ตรวจทาน 

2. เสนอผูอํานวยการ

ตรวจทาน 

3. เสนอเลขานุการ

คณะกรรมการพจิารณา

ลงนาม 

1.เลขานุการ 

  

คณะกรรมการ 

2. ผูอํานวยการ 

3. หัวหนางาน 

3  

 

 

 

 

3 ช่ัวโมง ดําเนนิการจัดประชุม 

ตามวันเวลาและสถานท่ี  

ท่ีกําหนดในหนังสอืเชิญ

ประชุม เพื่อพจิารณา

แบบประเมนิตนเองของ

กรรมการสภา

มหาวทิยาลัยและ

กําหนด วัน เวลา ให

คณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยแสดงความ

คดิเห็นเกี่ยวกับการ

ปฏบัิติหนาท่ีของตนเอง

และกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย 

งานประชุม 

 

4 

 

 

 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบ

บันทึกการประชุม 

 

น.ส. เนตรชนก  

สุขย่ิง 

 

 

 

5  2 วัน จัดทํารายงานการ

ประชุมประเมนิตนเอง

ของสภาฯ 

น.ส. เนตรชนก  

สุขย่ิง 

 

 

 

 

 

จัดประชุมตามวัน/เวลา/สถานท่ี 

ท่ีกําหนด  

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/

พจิารณา/ลงนาม 

บันทึกการประชุม 

จัดทําสรุปรายงานการ

  

B 

B 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 49 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

6  
แกไข (ถาม)ี 

 
 
 
 

 เสนอรายงานการ

ประชุมตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูอํานวยการ 

ตรวจทาน/ลงนาม 

2. ผูชวยเลขานุการสภา

ตรวจทาน/พจิารณา/ 

ลงนาม 

3.เลขานุการสภา

ตรวจทาน/พจิารณา/ 

ลงนาม 

 

 

1.เลขานุการ 

2.

ผูชวยเลขานุกา

ร 

3.ผูอํานวยการ 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ช่ัวโมง 1. จัดสงแบบประเมนิ

ตนเองของกรรมการ

สภามหาวทิยาลัย ตาม

มตท่ีิประชุมใหกับ

คณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย เพื่อทํา

การประเมนิและแสดง

ความเห็นเกี่ยวกับการ

ปฏบัิติหนาท่ีของตนเอง

และกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย 

 

นายอาทิตย  

การดื่ม 

 

8  
 
 
 
 
 

 ฝายเลขานุการรวบรวม 

วเิคราะหและสรุปผล

การประเมนิตามแบบ

ประเมนิตนเองของ

กรรมการสภา

มหาวทิยาลัยท่ีสงกลับ

คนืใหกับสํานักงานสภาฯ 

นายอาทิตย  

การดื่ม 

 รวบรวม วเิคราะห และสรุปผล

การประเมนิ 

จัดสงแบบประเมนิตนเอง 

ใหกับคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/พจิารณา 

B 

B 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 50 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

 แกไข (ถาม)ี  1 วัน สรุปผลการประเมนิตาม

แบบประเมนิตนเองของ

กรรมการสภาฯ เสนอ

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูชวยเลขานุการ   

ตรวจทาน 

2. เลขานุการตรวจทาน/

พจิารณา 

 

1. เลขานุการ 

2.

ผูชวยเลขานุกา

ร 

 

9  

 

 

1 วัน 1.ดําเนินการสรุปผลการ

ประเมนิตนเองตามมติ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิตนเองของสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อจัดทํา

รายงานการประเมนิการ

ปฏบัิติหนาท่ีของสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

(Self – Assessment 

Report, SAR) 

2. นําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการประเมนิ

ตนเองของสภาฯ 

พจิารณา 

นายอาทิตย  

การดื่ม 

 

10  
 

3 ช่ัวโมง 1. เสนอผลการประเมนิ

ตนเองของกรรมการ

สภามหาวทิยาลัย ตอ

สภามหาวทิยาลัยพะเยา

เพื่อพจิารณา 

2. จัดทํารายงานการ

ประเมนิการปฏบัิติหนาท่ี

ของสภามหาวทิยาลัย

พะเยา (Self –

Assessment 

Report,SAR) ตาม

ขอเสนอแนะของท่ี

ประชุมสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

นายอาทิตย     

การดื่ม 

 

 

จัดทํารายงานการประเมนิฯ 

 

เสนอผลการประเมนิตนเองของ

กรรมการสภามหาวทิยาลัย ตอ

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/

พจิารณา/ลงนาม 

B 

B 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 51 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

11  
 
 

1 ช่ัวโมง ดําเนนิการเผยแพร

รายงานผลการประเมนิ

ตนเองของสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจําปการศึกษา ลงใน

เว็บไซดของสํานักงาน

สภา 

www.council.up.ac.th 

เพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

 

นายอาทิตย  

การดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการทํางาน 

รายงานผลการประเมนิตนเองของ

สภามหาวทิยาลัย 

B 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 52 

แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

   กระบวนการ: รายงานผลการดําเนนิงานประจําปของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

   งาน: งานประชุม 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

  

 

 

 

- 

 

1. ออกแบบรูปเลมรายงาน

ผลการดําเนนิงานประจาํป

ของสภามหาวทิยาลัย 

2. ดําเนินการเตรียมขอมูล

และรูปภาพประกอบการ

จัดทํา”ราง”รายงานผล

การดําเนนิงานประจาํป

ของสภามหาวทิยาลัย 

 

 

นายอาทิตย 

 การดื่ม 

    

 

2  

 

 

 

1 วัน เสนอ “ราง”รายงานผล

การดําเนนิงานประจาํป

ของสภามหาวทิยาลัย ตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนาตรวจทาน 

2.ผูอํานวยการตรวจทาน/

พจิารณา 

3.เลขานุการสภาพจิารณา 

1. เลขานุการสภา

มหาวทิยาลัย 

2. ผูอํานวยการ 

3. หัวหนางาน 

3  

 

 

 

10 วัน ประสานโรงพิมพเพื่อ

ออกแบบจัดทํารูปเลม 

นายอาทิตย  

การดื่ม 

4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน เสนอ”ราง”รายงานผลการ

ดําเนนิงานประจาํปของสภา

มหาวทิยาลัย เพื่อจัดทํารูปเลม 

ตามขัน้ตอนดังนี้ 

1.  หัวหนาตรวจทาน 

2. ผูอํานวยการตรวจทาน/

พจิารณา 

3. เลขานุการสภามหาวทิยาลัย

พจิารณา 

 

1. เลขานุการสภา

มหาวทิยาลัย 

2. ผูอํานวยการ 

3. หัวหนางาน 

รวบรวมขอมูล/จัดทํารูปเลม 
 

 

 

เร่ิมการทํางาน 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/

พจิารณา 

ประสานโรงพิมพ 

 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/

พจิารณา 
 

B 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

5 

 

 

 

 

 

 

7 วัน 1.ประสานงานธุรการเพื่อ

ดําเนินการจัดจาง 

2.ประสานโรงพมิพเพื่อ

จัดพมิพรูปเลมตามจํานวน 

 

 

 

1. งานธุรการ 

2.นายอาทิตย 

การดื่ม 

6  

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 1.เผยแพรรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปของ

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

ใหกับผูท่ีเกี่ยวของท้ัง

หนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย

พะเยา (มหาวทิยาลัยท่ัว

ประเทศ) 

2.ลงในเว็บไซดของ

สํานักงานสภา 

www.council.up.ac.th เพื่อ

เผยแพรประชาสัมพันธ 

 

นายอาทิตย  

การดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานโรงพมิพผลติรูปเลม 
 

 

ประชาสัมพันธ 
 

สิ้นสุดการทํางาน 

B 
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      ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: เสนอระเบยีบ ขอบังคับ คําสั่งและประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา         

งาน: งานประชุม 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  10 นาที 1.รับเร่ืองจากหนวยงานท่ีมี

ความประสงคเสนอ

ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง 

และประกาศมหาวทิยาลัย

พะเยาท่ีไดผานความ

เห็นชอบในท่ีประชุมสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. จัดทําหนังสอืสงภายใน

เร่ืองขอความอนุเคราะหลง

นามนําสงนายกสภา

มหาวทิยาลัยพจิารณา/ 

ลงนาม 

นายอาทิตย 

การดื่ม 

  

 

  

2  

 

 

10 นาที เสนอหนังสอืสงภายในเร่ือง

ขอความอนุเคราะหลงนาม 

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1.หัวหนางานประชุม

ตรวจทาน 

2. ผูอํานวยการตรวทาน 

3. เลขานุการสภาลงนาม  

1. เลขานุการสภา

มหาวทิยาลัย 

2. ผูอํานวยการ 

3. หัวหนางาน 

 

3  

 

   

1 วัน จัดสงหนังสอืสงภายใน

พรอมแนบ คําส่ัง ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ ท่ีจะ

เสนอนายกสภา

มหาวทิยาลัยลงนาม 

 

 

 

นายอาทิตย 

การดื่ม 

4  

 

   

10 นาที จัดทําหนังสอืสงภายในแจง

เวยีน คําส่ัง ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ ใหกับ

หนวยกฎหมายและ

หนวยงานท่ีเกีย่วของ  

นายอาทิตย 

การดื่ม 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/

พจิารณาลงนาม 

 

จัดสงใหหนวยงาน 

แกไข (ถามี) 

เร่ิมการทํางาน เร่ิมการทํางาน 

จัดทําหนังสอืสงภายใน 

 

เสนอนายกสภา

มหาวทิยาลัย

พจิารณา 

 

B 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 55 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

5  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 นาที ดําเนนิการ นําระเบียบ 

ขอบังคับ คําส่ัง และ

ประกาศเผยแพรขอมูลลง

เว็บไซด 

www.council.up.ac.th 

นายอาทิตย 

การดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพรประชาสัมพันธ 
 

สิ้นสุดการทํางาน 

B 



 

  คูมอืปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา (ปรับปรุงประจําปงบประมาณ 2564) 56 

แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: การประกนัคุณภาพการศกึษา  

งาน : งานประชุม 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

 

 

3 ช่ัวโมง 1. สํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยไดรับ

มอบหมายจัดทําตาม

เกณฑการประเมนิตามท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

2. เขารวมประชุมเพื่อ

เตรียมความพรอมตาม

เกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีมหาวทิยาลัย

กําหนด 

1. ผูอํานวยการ 

2. น..ส. เนตรชนก  

   สุขย่ิง 

3. นายอาทิตย  

   การดืม่ 

 

     

2 

 

 

 

1 วัน 

 

ศึกษาทําความเขาใจ

รายละเอียดตามเกณฑ

ประเมนิคุณภาพ

การศึกษาท่ีมหาวทิยาลัย

กําหนด 

1. น.ส. เนตรชนก  

   สุขย่ิง 

2. นายอาทิตย 

   การดืม่ 

3  

 

2 วัน จัดทํารายงานและรวบรวม

ขอมูลตามเกณฑท่ีได

รับผดิชอบ 

1. น.ส. เนตรชนก  

   สุขย่ิง 

2. นายอาทิตย 

   การดืม่ 

4  

 

 

 

 

 3 ช่ัวโมง เสนอรายงาน ตามขัน้ตอน

ดังน้ี 

1. หัวหนางานตรวจทาน 

2.ผูอํานวยการตรวจทาน/

พจิารณา 

2. รองอธิการบดท่ีีกํากับ

ดูแล/พจิารณา 

1. รองอธิการบดใีน

กํากับ 

2. ผูอํานวยการ 

3. หัวหนางาน 

 

5  

 

 

 

 

1 ช่ัวโมง 1.จัดสงรายงานให

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  

2.จัดเก็บและรวบรวม

ขอมูลเพื่อปรับปรุงและ

นํามาพัฒนาในปตอไป 

1. น.ส. เนตรชนก  

   สุขย่ิง 

2. นายอาทิตย 

   การดืม่ 

 

มหาวทิยาลัยกําหนดเกณฑ

ประเมนิ 

เร่ิมการทํางาน 

ศึกษารายละเอียด 

ตามเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

จัดทํารายงาน เกณฑการประเมนิ

ไดรับผดิชอบ 

 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน/พจิารณา 

 

จัดสง/เก็บ รายงาน  

สิ้นสุดการทํางาน 
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ผังกระบวนการปฏบัิติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ: การเบกิคาใชจายในการจัดประชุม 

งาน: งานประชุม 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

  

 

 

 

 

1 ช่ัวโมง 

 

1.จัดทําหนังสอืสงภายในขอ

อนุมัติคาใชจาย ขออนุมัติยมื

เงนิทดรองจาย 

2.ประสานงานธุรการจัดทํา

ใบยมืเงนิทดรองจาย 

 

นายพฤทธพงค 

รัตนพัทธยากร 

  

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ช่ัวโมง 

เสนอหนังสอืสงภายในขอ

อนุมัติยมืเงนิทดรองจาย 

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางานตรวจทาน 

2. ผูอํานวยการตรวจทาน/

ลงนาม 

3.รองอธิการบดใีนกํากับ 

พจิารณาอนุมัติ 

 

1. รองอธิการบดี

ในกํากับ 

2. ผูอํานวยการ 

3. หัวหนางาน  

 

3 

 

 

 

30 นาที 

 

สงเอกสารยมืเงนิพรอม

สําเนาหนังสอืสงภายในขอ

อนุมัติคาใชจายและขออนุมัติ

ยมืเงนิทดรองจายสงไปยัง

กองคลัง 

 นายพฤทธพงค  

 รัตนพัทธยากร 

4 

 

 

 

 

 

 2 วัน 

 

1. จัดทํารายงานการเดนิทาง

ไปปฏบัิตงิานของกรรมการ/

ผูช้ีแจง /บุคลากร 

2.จัดทําใบเบิกจายคาเบ้ีย

ประชุมกรรมมการ/ผูช้ีแจง   

  นายพฤทธพงค  

   รัตนพัทธยากร 

จัดสงเอกสารยมืเงนิไปยัง 

กองคลัง 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน/พจิารณา/

ลงนาม 

เร่ิมการทํางาน 

จัดทําหนังสอืสงภายในขออนุมัติ

คาใชจาย ขออนุมัติยมืเงนิทดรองจาย 

 

 

เร่ิมการทํางาน 

แกไข(ถาม)ี 

จัดเตรียมเอกสารเบิกคาใชจาย 

B 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

5   7 วัน 1.ดําเนินการเคลยีรเอกสาร

เงนิยมืตามคาใชจายท่ีใชจริง 

2.จัดสงใหงานธุรการ

ตรวจสอบและดําเนินการ

ตามขั้นตอน 

 

 

 

 

 

นายพฤทธพงค 

รัตนพัทธยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคลยีรเอกสารเงนิยมื  

สิ้นสุดการทํางาน 

B 



 

 

งานกิจการพิเศษ 
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ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  (หัวหนางานกจิการพเิศษ) 

หนาที่ (job) 1. จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลัยพะเยา 

2. การประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

3. การประชุมสรรหาอธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

4. จัดประชุมสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

5. รายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผูรับผดิชอบ นางสาวสุทธาทิพย  ยามจนี 

ตําแหนงผูบังคับบัญชาเบื้องตน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

สังกัดงาน งานกจิการพเิศษ 

หนวยงาน สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

คุณสมบัตปิระจําตําแหนง (Job Specifications) 

เพศ 

วุฒกิารศกึษา 

คุณสมบัต ิ
 

 

หญงิ 

ปริญญาตรีขึ้นไป ท่ี ก.ม.กําหนดใหใชเปนคุณสมบัติสําหรับ

ตําแหนงมีความรูความสามารถ ความเ ช่ียวชาญ  และ

ประสบการณในหนาท่ี มีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร

จัดการองคกรเปนอยางดี มีความรูความเขาใจในนโยบายการ

บริหารงานดานตาง ๆ  

คุณลักษณะของงาน (Job Analysis) 

          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานกิจการพิเศษ มีหนาท่ีกํากับ ควบคุม ช้ีแจง เสนอแนะ ติดตาม มอบหมายงาน 

ติดตอประสานงานกับบุคลากรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ดูแลรับผิดชอบการรางหนังสือราชการและ

หนังสือท่ีเกี่ยวของกับการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย

พะเยา งานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา (SAR ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา) รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ี

อื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน/ผูบริหารของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

หนาที่และความรับผดิชอบหลัก 

1. จัดทําการรางหนังสือราชการและหนังสือท่ีเกี่ยวของกับการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา วาระการประชุม บันทึกการประชุม สรุปรายงานการประชุม และแจงมติการประชุมของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                    

งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา                

งานสรรหาอธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยาใหบุคลากรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก 

2. ควบคุม/ติดตอประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา               

งานประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลัยพะเยา งานสรรหาอธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา  
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3. ควบคุม/ตรวจสอบ จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายใน

สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา และงานดูแลหองรับรองสภามหาวทิยาลัย  

4. ควบคุม/ดูแล การเบิก-จายของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหาอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                      

(SAR ของคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลัยพะเยา) 

6. ควบคุม / ดูแลจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                        

(SAR ของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา) 

หนาที่และความรับผดิชอบรอง (กรณผีูใตบังคับบัญชาลากจิ/ลาปวย) 

1. ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูใตบังคับบัญชางานกิจการพิเศษ จัดทําเอกสารหนังสือราชการและหนังสือท่ีเกี่ยวของกับ

การเชิญประชุม/เลื่อนการประชุม/การจัดประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                 

งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา               

งานสรรหาอธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

2. ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูใตบังคับบัญชางานกิจการพิเศษ การเบิก-จายของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มหาวทิยาลัยพะเยา งานสรรหาอธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

3. ปฏิบัติหนาท่ี ติดตาม และประเมินผล แทนผูใตบังคับบัญชางานกิจการพิเศษในงานบริหารความเสี่ยง/              

งานควบคุมภายในสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

4. ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูใตบังคับบัญชางานกิจการพิเศษ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักงาน    

สภามหาวทิยาลัยพะเยา (SAR ของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา) 

5. ปฏบัิติหนาท่ีแทนผูใตบังคับบัญชางานกจิการพเิศษ งานดูแลหองรับรองสภามหาวทิยาลัย  

อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

1. คณะกรรมการดําเนนิงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

2. งานอื่นๆ ท่ีไดมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน/ผูบริหารสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
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ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 

ชื่อตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

หนาที่ (job) 1. การเบิกคาใชจายในการจดัประชุม 

2. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

3. งานดูแลหองรับรองสภามหาวทิยาลัย 

4. รายงานประจําปของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

ผูรับผดิชอบ นางสการัตน  ละออง 

ตําแหนงผูบังคับบัญชาเบื้องตน หัวหนางานกจิการพเิศษ 

สังกัดงาน งานกจิการพเิศษ 

หนวยงาน สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

คุณสมบัตปิระจําตําแหนง (Job Specifications) 

เพศ 

วุฒกิารศกึษา 

คุณสมบัต ิ
 

 

หญงิ 

ปริญญาตรีขึ้นไป ท่ี ก.ม.กําหนดใหใชเปนคุณสมบัติสําหรับ

ตําแหนงมีความรูความสามารถ ความเ ช่ียวชาญ  และ

ประสบการณในหนาท่ี มคีวามรูความเขาใจในหลักการบริหาร

จัดการองคกรเปนอยางด ีมีความรูความเขาใจในนโยบายการ

บริหารงานดานตาง ๆ  

คุณลักษณะของงาน (Job Analysis) 

      ปฏบัิติงานในฐานะเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปในสวนงานกจิการพเิศษ มหีนาท่ีติดตอประสานงานกับบุคลากรหรือ

หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ดูแลจัดทําหนังสือท่ีเกี่ยวของกับการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย

พะเยา งานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา  (SAR ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา) งานบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายในของสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา งานดูแลหองรับรองสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน และผูบริหารของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

หนาที่และความรับผดิชอบหลัก 

1. จัดทําเอกสารหนังสือเชิญประชุม/เลื่อนการประชุม/การจัดประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยพะเยา และงานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาใหบุคลากรหรือหนวยงานตางๆ                  

ท้ังภายในและภายนอก 

2. รับผิดชอบติดตอและประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา           

งานประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลัยพะเยา และงานสรรหาอธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยากับบุคลากรหรือ

หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก 
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3. รับผิดชอบดูแลการเบิก-จายของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหาอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา 

4. รับผดิชอบงานบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายในของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา (SAR ของสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา) 

6. รับผดิชอบดูแลหองรับรองสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

หนาที่และความรับผดิชอบรอง (กรณหัีวหนางานกจิการพเิศษ ลากจิ/ลาปวย) 

1. ปฏิบัติหนาท่ีแทนหัวหนางานกิจการพิเศษ แกไขและจัดพิมพรางหนังสือราชการและหนังสือท่ีเกี่ยวของกับ        

การจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา วาระการประชุม รายงานการประชุม และ       

แจงมติการประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา งานประชุมสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา งานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

มหาวทิยาลัยพะเยา งานสรรหาอธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

2. ปฏิบัติหนาท่ีแทนหัวหนางานกิจการพิเศษ แกไขและจัดพิมพรายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา (SAR ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยา) 

3. ปฏิบัติหนาท่ีแทนหัวหนางานกิจการพิเศษ ในงานอื่นๆ ท่ีไดมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน/ผูบริหาร

สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

1.  คณะกรรมการดําเนนิงานของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

2. งานอื่นๆ ท่ีไดมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน/ผูบริหารสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ: จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลัยพะเยา 

งาน: งานกจิการพเิศษ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 นาที 

 

 

 จัดสงหนังสือสงภายใน/ 

ภายนอก เ ร่ือง ขอเ ชิญ

ป ร ะ ชุ ม ใ ห ก ร ร ม ก า ร  /           

ผูช้ีแจง 

.  จัดสงหนังสือเชิญประชุม

ใหกับกรรมการ 

. ประมาณการคาใชจายใน

ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ส ง ง า น

ธุรการดําเนนิการ 

นางสการัตน  

ละออง 

 

 

 

2  

 

 

 

3 วัน รวบรวมเร่ืองท่ีเสนอเขา

บรรจุวาระการประชุมตาม

วาระการพิจารณาสรุป

วาระการประ ชุมพรอม

เอกสารประกอบการประชุม 

น.ส. สุทธาทิพย 

ยามจนี 

 

3  

 

 

 

 

 

 

2 วัน 1. เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมใหผูอํานวยการ

ตรวจทาน / พจิารณา 

2. เสนอระเบียบวาระการ

ประ ชุม ให เลขา นุการ

ตรวจทาน / พจิารณา 

 

1. เลขานุการ 

2.  ผูอํานวยการ 

 

 

4  2 วัน 1. ถายเอกสารระเบียบ

วาระการประชุม 

2. จัดทําแฟมระเบียบวาระ

การประชุมและ สงให

คณะกรรมการสงเสริมฯ  

3. อัพโหลดไฟลระเบียบ

วาระการประชุมผาน

แอพพลเิคช่ัน One Drive 

กอนลวงหนา 7 วัน  

1. น.ส. สทุธาทพิย 

ยามจนี 

2. นางสการัตน 

ละออง 

 

จัดทําแฟมระเบียบวาระ/อัพโหลดไฟล

ระเบียบวาระการประชุม 

A 

จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

เร่ิมการทํางาน 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน / พจิารณา 

จัดเตรียมการประชุม 
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แกไข(ถาม)ี 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

5 

 

 3 ช่ัวโมง 1. ดําเนินการจัดประชุมตาม

วั น เ ว ล า แ ล ะ ส ถ า น ท่ี ท่ี

กํ าหนด ในห นั งสื อ เ ชิญ

ประชุม 

2. มอบหมายเจาหนาท่ีดูแล/

รับรอง และอํานวยความ

สะดวกแกผูเขารวมประชุม 

1. น.ส. สทุธาทพิย 

ยามจนี 

2. นางสการัตน 

ละออง 

 

6  3 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ

บันทึกการประชุม 

น.ส. สุทธาทิพย 

ยามจนี 
 

7 

 

 4 วัน จัดทํารายงานการประชุม

ตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ

จัดทํารายงานการประชุม 

. จัดทําหนังสอืสงภายใน 

เร่ือง รับรองรายงานการ

ประชุม 

. จัดสงรายงานการประชุม

ใหกรรมการ เพื่อพจิารณา

รับรอง 

1. เลขานุการ 

2. ผูอํานวยการ 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 วัน 1. ผูอํานวยการ ตรวจทาน 

 . ผูชวยเลขานุการ ตรวจทาน 

/ พจิารณา 

3. เลขานุการ  

ตรวจทาน / พจิารณา 

 

 

 

 

 

น.ส. สุทธาทิพย 

ยามจนี 

 

จัดประชุมตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด  

บันทึกการประชุม 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน / 

พจิารณา 

จัดทําสรุปรายงานการประชุม  

และเวยีนแจงรับรองรายงานการประชุม  

B 

A 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

9  3 ช่ัวโมง จัดทําหนังสือภายในเวียน

แจง รับรองรายงานการ

ประชุมใหคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยาเพื่อรับรองรายงาน

การประชุม 

น.ส. สุทธาทิพย 

ยามจนี 

 

10  

 

 

 

1 วัน เสนอรายงานการประชุม

ตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 ผูอํานวยการลงนาม 

. ผูชวยเลขานุการลงนาม 

. เลขานุการ ลงนาม 

1. เลขานุการ 

2. ผูชวยเลขานกุาร 

3. ผูอํานวยการ 

 

11  
 

3 ช่ัวโมง แจงมติท่ีประชุมใหกับ

หนวยงานตนเร่ือง 

 

 

 

นางสการัตน  

ละออง 

 

12  
 
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง จัด เก็ บมติ รายงานการ

ป ร ะ ชุ ม ฉ บั บ ส ม บ รู ณ            

เขาแฟมประจําป พรอม

จัดเก็บเปนไฟล PDF เพื่อใช

อางอิงและสบืคนตอไป 

 

น.ส. สุทธาทิพย 

ยามจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอผูมอํีานาจลงลายมอืชื่อรายงาน           

การประชุม (ตนฉบับ) 

 

จัดสงหนังสอืแจงมตท่ีิประชุมใหกับ

หนวยงานตนเร่ือง 

สิ้นสุดการทํางาน 

จัดทําบันทึกขอความเวยีนแจงรับรอง

รายงานการประชุม 
 

จัดเก็บมติรายงานการประชุม  

B 
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ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ: การประชุมสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

งาน: งานกจิการพเิศษ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

  

 

 

 

30 นาที 
 

จัดทําหนังสอืสงภายใน เร่ือง 

แตงตัง้คณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวทิยาลัยและ

กรรมการสภามหาวทิยาลัย

ผูทรงคุณวุฒ ิใหกรรมการ 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 
 

    

2 

 

 20 นาที 1. จัดสงหนังสือสงภายใน/ 

ภายนอก เ ร่ือง  ขอเ ชิญ

ป ร ะ ชุ ม ใ ห ก ร ร ม ก า ร  /          

ผูช้ีแจง 

2.  จัดสงหนังสือเชิญประชุม

ใหกับกรรมการ 

นางสการัตน  

ละออง 

 

 

 

3  2 เดอืน  ดํ า เ นิ น ก า ร ส ร ร ห า ต า ม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

วาดวย คุณสมบัต ิหลักเกณฑ 

และวิธีการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. 2561 ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ค ณ ะ ก รรม ก า รส ร ร ห า 

ประชุมคร้ังท่ี 1 ออกประกาศ 

เร่ือง หลักเกณฑ วธีิการ และ

ขัน้ตอนในการสรรหา 

2. ฝายเลขานุการทําหนังสอืแจง

เวียนตอผูมีสิทธิ เสนอช่ือ

นายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ใหเสนอชื่อตาม

หลั ก เกณฑ ท่ี กํ าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการสรรหา 

 

คณะกรรมการ

สรรหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวยีนแจงคําส่ัง 

เร่ิมการทํางาน เร่ิมการทํางาน 

ทําหนังสอืเชิญประชุมกอนลวงหนา 7 วัน 
 

 

A 

ดําเนนิการสรรหา  
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

3   3. คณะกรรมการสรรหา ประชุม

คร้ังท่ี 2 พจิารณาเลอืกรายชือ่

ผูสมควรดํารงตําแหนงนายก

สภามหาวิ ทยาลัยพะเยา  

จํานวนหนึ่งชื่อ และสํารอง

จํานวนหนึ่งชื่อและพิจารณา

เลือกรายชื่อกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ตามกลุมสาขาผู เช่ียวชาญ 

จํานวนสิบสามชื่อและสํารอง

จํานวนไมเกนิสบิสามชื่อ 

4.  ฝายเลขานุการทําหนังสือ

ทาบทามความสมั ครใจ                       

ผู ได รับการเสนอชื่ อ เป น        

ผูสมควรดํารงตําแหนงนายก

สภามหาวิทยาลัยพะเยา และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  

5.  คณะกรรมการสรรหา 

ประชุมคร้ังท่ี 3 พิจารณา

รายชื่อผูตอบรับการทาบทาม

ความสมัครใจของผูสมควร

ดํารงตําแหน งนายกสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู ทรงคุณวุฒิ  เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาใหความ

เห็นชอบตอไป 

 

คณะกรรมการ

สรรหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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แกไข(ถาม)ี 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

4  1 วัน จัดทําหนังสือสงภายใน เร่ือง         

ขอเสนอรายงานผลการสรร

หานายกสภามหาวิทยาลัย

พะเยาและกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 
 

  

 

 

 

 

 

  

5  60 นาที จัด ทําห นังสือภายนอกถึ ง

ป ลัดกระทรวง  กระทรวง        

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอ

ขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารง

ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

พะเยา และกรรมการส ภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

พรอมเอกสารท่ีเกีย่วของ 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

6  

 

 

 

 

2 วัน เสนอหนังสอืสงภายนอก  

เ ร่ือง เสนอขอโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งผูดํารงตําแหนงนายก

สภามหาวิทยาลัยพะเยา และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทงคุณวุฒ ิดังนี้ 

1. ผูอํานวยการ ตรวจทาน 

2. รองอธิการบดีในกํากับ

ตรวจทาน 

3. อธิการบด ีลงนาม 

 

1. อธกิารบด ี

2. รองอธกิารบดใีน

กํากบั 

3.ผูอํานวยการ 

 

7  1 วัน จัดสงเอกสารใหกระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร วจิัย

และนวัตกรรม                  

เพื่อดําเนนิการทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ตอไป 
 
 

1.น.ส. สทุธาทพิย 

ยามจนี 

2. นางสการัตน 

ละออง 

 

B 

เสนอสภามหาวทิยาลัยใหความเห็นชอบ 

 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน / 

พจิารณา / ลงนาม 

C 

จัดทําหนังสอืเสนอขอโปรดเกลาฯ 

แตงต้ัง 

สงเอกสารขอโปรดเกลาฯ  
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

8  30 นาที 

 

 

 

 

 

จัดเก็บเอกสารเพื่อใชอางอิง

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 

จัดเก็บเอกสารเพื่อใชอางองิตอไป 

 

สิ้นสุดการทํางาน 
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ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ: การประชุมสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

งาน: งานกจิการพเิศษ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

  

 

 

 

30 นาที 
 

จัดทําหนังสือสงภายใน เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

ใหกรรมการ 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 
 

  

 

 

  

2 

 

 20 นาที จั ด ส ง ห นั ง สื อ ส ง ภ า ย ใ น /

ภายนอก เร่ือง ขอเชิญประชุม

ใหกรรมการ / ผู ช้ีแจงจัดสง

ห นั งสื อ เ ชิญประ ชุม ให กั บ

กรรมการ 

นางสการัตน  

ละออง 

 

 

 

3  

 

 

 

3 เดอืน ดําเนินการสรรหาตามขอบังคับ

มหาวิ ทยาลัยพะเยา ว าด วย 

หลักเกณฑ และวิ ธีการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา         

พ.ศ. 2561 ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1.  คณะกรรมการส รรหา                   

ผู สมควรดํ ารง ตํ าแหน ง

อธิการบดี ประชุมคร้ังท่ี 1

ออกประกาศคณะกรรมการ

สรรหาฯ จํ านวน 3 ฉบับ    

ไดแก ฉบับท่ี 1 เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑและกระบวนการ

สรรหาฯ ฉบับท่ี  2 เ ร่ื อง 

ห ลั ก เกณฑ และวิ ธี ก า ร                    

เสนอชื่ อ  ผู สมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดี และฉบับ

ท่ี 3 เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ 

หลักเณฑและวิ ธีการรับ

สมัครฯ 

1. คณะกรรม   

ก า ร ส ร ร ห า         

ผูสมควรดํารง

ตํ า แ ห น ง

อธกิารบดี 

2. คณะอนุกรรม

ก า ร ฝ า ย

ประชาสัมพันธ

และตรวจสอบ       

ผูไดรับการเสนอ

ชื่อผูสมัครเขา

รับการสรรหาฯ 

เวยีนแจงคําส่ัง 

เร่ิมการทํางาน เร่ิมการทํางาน 

ทําหนังสอืเชิญประชุมกอนลวงหนา 7 วัน 
 

 

ดําเนนิการสรรหา 

A 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

3  3 เดอืน 2.  ฝายเลขานุการจัดทําหนังสือ

แจงเวียนตอผูมีสิทธิเสนอ 

ฝายเลขานุการจัดทําหนังสือ

แจงเวียนตอผูมีสิทธิเสนอ

รายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง

อธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา

ตามประกาศของคณะกรรมการ

สรรหาฯ ท้ัง 3 ฉบับ พรอมท้ัง

เผยแพรและประชาสัมพันธ 

3.  คณะกรรมการสรรหา                              

ผู สมควรดํ ารง ตํ าแหน ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา              

ประชุมคร้ังท่ี 2  ตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู ได รับการ

เสนอชื่ อ และจั ดทําบัญชี

รายช่ือผู ได รับการเสนอช่ือ

ตามลําดับตัวอักษร ทาบทาม

ผูไดรับการเสนอชื่อ โดยใหผูท่ี

ไดรับการทาบทามมีหนังสือ

แ จ ง ก า ร ต อ บ รั บ  ห รื อ                

ปฎิ เสธการทาบทาม กรณี         

ผู ท่ีตอบรับการทาบทามให

จัดทําประวัติ  ผลงาน และ

แนวนโยบายในการบริหาร       

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา วาดวย  หลักเกณฑและ

วิ ธีการสรรหาอธิการบดี             

พ.ศ.  2561 ออกประกาศ

คณะกรรมการสรรหาฯ              

จํานวน 2 ฉบับ ไดแก ฉบับท่ี 4 

เร่ือง บัญชีรายช่ือผูผานการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะ         

ท่ีพึ่งประสงค และลักษณะท่ี

ไมควรมีของผู ท่ี ได รับการ      

เสนอช่ือ 

 

A 

B 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

3  3 เดอืน     และผูสมัครเขารับการสรรหา

เปนผูสมควรดํารวตําแหนง

อธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

และ ฉบับท่ี 5  เร่ือง หลักเกณฑ 

วิธีการแสดงวิสัยทัศน และ

การสัมภาษณของผูตอบรับ

การทาบทามเขารับการสรรหาฯ 

พรอมเผยแพรประชาสัมพันธ 

4. คณะกรรมการสรรหาฯ            

ประชุมคร้ังท่ี 4 พิจารณา

กล่ันกรองเพื่อหาบุคคลท่ีมี

ความเหมาะสมท่ีจะดํารง

ตําแหนงอธิการบดีจํานวน

ไมเกินสองคน เพื่อเสนอให

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

พร อม  เ ห ตุ ผ ล  ปร ะ วั ติ

ผลงาน พรอมท้ังเอกสารอื่น 

ท่ี จํ า เป น  ตามข อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย 

หลักเกณฑ และวิธีการสรร

หาอธิการบด ีพ.ศ. 2561           

 

4  

 

1 วัน จัดทําหนังสือlสงภายใน เร่ือง  

จัดทําสรุปความเห็น ความ

เห มา ะ ส ม  ประ ก อ บ ก า ร

พิจารณาเสนอช่ือผู สมควร

ดํารงตําแหนงอธิการบดีตอ

สภามหาวทิยาลัย  

 

 

 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

B 

เสนอสภามหาวทิยาลัยใหความเห็นชอบ 

 

C 
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แกไข(ถาม)ี 

 

 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

5  

 

 

 

60 นาที จัด ทําห นังสือภายนอกถึ ง

ปลัดกระทรวง กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เพื่อเสนอขอ

โปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

ผู ดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา พรอม

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

6  

 

 

 

 

 

 

2 วัน เสนอหนังสอืสงภายนอก  

เร่ือง เสนอขอโปรดเกลาฯ 

แตงต้ัง 

ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวทิยาลัยพะเยา ดังน้ี 

1. ผูอํานวยการ ตรวจทาน 

2. รองอธิการบดใีนกํากับ

ตรวจทาน 

3. นายกสภามหาวทิยาลัย  

ลงนาม 

1. นายกสภา

มหาวิทยาลัย 

2. รองอธกิารบดี

ในกํากับ 

3. ผูอํานวยการ 

7  

 

 

 

 

 

1 วัน จัดสงเอกสารใหกระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร วจิัย

และนวัตกรรม                  

เพื่อดําเนนิการทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ตอไป 

1. น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

2. นางสการัตน 

ละออง 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

30 นาที 

 

 

 

 

จัดเก็บเอกสารเพื่อใชอางอิง

ตอไป 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

จัดทําหนังสอืเสนอขอโปรดเกลาฯ 

แตงต้ัง 

C 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน / 

พจิารณา / ลงนาม 

สงเอกสารขอโปรดเกลาฯ  

จัดเก็บเอกสารเพื่อใชอางองิตอไป 

 

สิ้นสุดการทํางาน 
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แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ: จัดประชุมสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

งาน: งานกจิการพเิศษ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

 

 

 

 

 

3 วัน 1. รวบรวมเร่ืองท่ีเสนอเขา

บรรจุวาระการประชุมตาม

วาระการพจิารณา  

2. สรุปวาระการประชุมพรอม

เอกสารประกอบการประชุม 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

2  

 

 

 

2 วัน เสนอระเบียบวาระการประชุม

ใหผูอํานวยการ ตรวจทาน / 

พจิารณา 

 

 

 

 

 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

3  2 วัน 1. ถายเอกสารระเบียบวาระ

การประชุม 

2. จัดทําแฟมระเบียบวาระ

การประชุม  

3. อัพโหลดไฟลระเบียบวาระ

การประชุมผานแอพพลิเคช่ัน 

One Drive กอนลวงหนา 7 วัน  

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

4 

 

 3 ช่ัวโมง ดําเนินการจัดประชุมตามวัน

เวลาและสถานท่ี ท่ีกํ าหนด

ในปฎทิินการประชุม 

 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

5  3 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบบันทึก

การประชุม 

 

 

 

 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

เสนอผูมอํีานาจ

ตรวจทาน / 

พจิารณา 

A 

บันทึกการประชุม 

เร่ิมการทํางาน 

จัดทําแฟมระเบียบวาระ/อัพโหลดไฟล

ระเบียบวาระการประชุม 

จัดประชุมตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด  
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แกไข(ถาม)ี 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

6 
 

 

 

 

3 วัน เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบจดัทํา

รายงานการประชุม 
 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 
 

 

7  

 

 

 

 

 
 

2 วัน เสนอรายงานการประชุมให

ผูอํานวยการตรวจทาน /

พจิารณา 

 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

8  

 

 

 

 

1 วัน เสนอรายงานการประชุม 

(ตนฉบับ) ใหผูอํานวยการ

ตรวจลงนาม เพื่อจัดเก็บ 

 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

9  3 ช่ัวโมง แจงมติท่ีประชุมใหกับ

หนวยงานตนเร่ือง 

 

 

นางสการัตน  

ละออง 

 

10  
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง จัดเก็บมตริายงานการประชุม

ฉบับสมบรูณเขาแฟมประจําป

พรอมจัดเก็บเปนไฟล PDF 

เพื่อใชอางอิงและสบืคนตอไป 

 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส้ินสุดการทํางาน 

จัดเก็บมติรายงานการประชุม  

จัดทําสรุปรายงานการประชุม  

 

เสนอผูมีอํานาจ

ตรวจทาน / 

พิจารณา 

จัดสงหนังสอืแจงมตท่ีิประชุมใหกับ

หนวยงานตนเร่ือง 

เสนอผูมอํีานาจลงลายมอืชื่อ          

รายงานการประชุม (ตนฉบับ) 

 

A 
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แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ:  รายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวิทยาลัยพะเยา 

งาน: งานกจิการพเิศษ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

  

 

 

 

- 

 

ออกแบบรูปเลมรายงานผลการ

ดําเนนิงานของคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย  

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

    

2 

 

 

 

 

 

7 วัน 

 

  

ดําเนินการเตรียมขอมูลและ

รูปภาพประกอบการจัดทํา 

รายงานผลการดําเนนิงานประจาํป

ของคณะกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

3  

 

 

 

3 ช่ัวโมง เสนอ ราง รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปของ

คณะกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวทิยาลัยพะเยา ดังน้ี 

1. ผูอํานวยการ ตรวจทาน 

2. เลขานุการ ตรวจทาน /

พจิารณา 

3. ประธานกรรมการตรวจทาน / 

พจิารณา 

1. ประธาน

กรรมการ 

2.เลขานุการ 

3.ผูอํานวยการ 

 

4 

 

 

 

 

 

 

7 วัน 1. ประสานงานธุรการเพื่อ

ดําเนินการจัดจาง 

2. ประสานโรงพมิพเพื่อผลติ

รูปเลมตามจํานวน  

1.  งานธุรการ 

 นางสการัตน 

ละออง 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน  เผยแพรรายงานผลการดําเนนิงานของ

คณะกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวทิยาลัยพะเยา ใหกับผูที่เกี่ยวของ

ทัง้หนวยงานภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัยพะเยา  

 ลงเว็ปไซตของสํานกังานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

น.ส. สุทธาทพิย 

ยามจนี 

 

เผยแพร ประชาสัมพันธรายงานผลการ

ดําเนินงานฯ 
 

ประสานโรงพมิพเพื่อผลติรูปเลม 
 

 

ศึกษารูปแบบรายงาน 
 

 

 
รวบรวม ขอมูล 

 

เร่ิมการทํางาน เร่ิมการทํางาน 

ผูมอํีานาจ 

ตรวจทาน / 

พจิารณา 

ส้ินสุดการทํางาน 
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ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ: การเบกิคาใชจายในการจัดประชุม 

งาน: งานกจิการพเิศษ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

 

 

1 ชั่วโมง 1. จัดทําหนังสือสงภายใน เรื่อง ขออนุมัติ

คาใชจายและขออนุมัติยืมเงินทดรอง

จาย 

2. ประสานงานธุรการจัดทําใบยืมเงินทด

รองจาย 

1. งานธุรการ 

2. นางสการัตน 

ละออง 

    

2  

 

 

 

 

 

1 วัน 

 

เสนอหนังสอืสงภายใน เร่ือง ขอ

อนุมัติคาใชจายและขออนุมัติยมื

เงนิทดรองจาย ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางานกจิการพเิศษตรวจทาน 

2. ผูอํานวยการพจิารณาลงนาม 

3. รองอธิการบดใีนกํากับ  

    พจิารณาอนุมัติ 

1.รองอธิการบดี

ในกํากับ 

2.ผูอํานวยการ 

3. หวัหนางาน

กิจการพเิศษ  

3  

 

30 นาที 

 

สงเอกสารยืมเงินทดรองจาย

พรอมสําเนาหนังสือสงภายในขอ

อนุมัติคาใชจายและขออนุมัติยืม

เงินทดรองจายการจัดสงไปยัง

กองคลัง 

นางสการัตน 

ละออง 

4 

 

 

 

 1 วัน 

 

1. จัดทํารายงานการเดนิทางไป  

ปฏบัิติงานของกรรมการ       

ผูช้ีแจง และบุคลากร 

2.  ใบสําคัญรับเงนิ การเบิกจาย

คาเบ้ียประชุมของกรรมการผู

ช้ีแจง และบุคลากร 

นางสการัตน 

ละออง 

5  
 

7 วัน 1. ดําเนินการเคลยีรเอกสารเงนิ

ยมืตามคาใชจายท่ีใชจริง 

2. สงงานธุรการตรวจสอบและ

ดําเนินการตามขัน้ตอนตอไป  

 

 

นางสการัตน 

ละออง 

 

จัดสงเอกสารไปยังกองคลัง 

เสนอผูมีอํานาจ  

ตรวจทาน / 

พิจารณา 

เร่ิมการทํางาน 

จัดทําหนังสอืสงภายใน 

 

 

 

เริ่มการทํางาน 

แกไข(ถาม)ี 

จัดเตรียมเอกสารเบิกคาใชจาย 

เคลยีรเอกสารเงนิยมื  

ส้ินสุดการทํางาน 
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ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ: งานบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

งาน: งานกจิการพเิศษ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  

 

 

30 นาที ผู รับผิดชอบในการจั ด ทํ า แผน

บริหารความเสี่ ยงและควบคุม

ภายในนัดประชุมเพื่อระดมความ

คิดเห็นในการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ

สวนงาน  

นางสการัตน 

ละออง 

 
 
 
 

2  

 

 

 

 

 3 ช่ัวโมง 

 

 

1. ผู รับผิดชอบดําเนินการจัดทํา 

แผนบ ริหารความ เสี่ ย งและ

ควบคุมภายใน ประจําป 

2. จัดทําหนังสือสงภายใน เ ร่ือง           

ขอสงแผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ประจําป  

นางสการัตน 

ละออง 

 

3  

แกไข(ถาม)ี 

 

 

 2 ช่ัวโมง เ ส นอห นั ง สื อส ง ภา ย ใน  เ ร่ื อ ง           

ข อส ง แ ผ นบ ริห า รค ว า ม เ สี่ ย ง         

และควบคุมภายใน ประจําป ตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางาน ตรวจทาน 

2. ผูอํานวยการ  

    พจิารณาลงนาม 

1.ผูอํานวยการ 

2.หัวหนางาน 

  

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 นาท ี ดํา เนินการจัดสง เอกสารไป ยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และสําเนา

เอกสารเก็บเพื่ออางอิง 

 

 

 

นางสการัตน 

ละออง 

  

 

 

 

เร่ิมการทํางาน 

 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน               

นัดประชุม 

 

สิ้นสุดการทํางาน 

จัดสงเอกสารไปยังกองแผนงาน           

(งานบริหารความเสี่ยง) 

 

เสนอ ผูมีอํานาจ  

ตรวจทาน / 

พิจารณา 
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ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ: งานดูแลหองรับรองสภามหาวิทยาลัย 

งาน: งานกจิการพเิศษ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  10 นาที ผูมคีวามประสงคขอใชหองรับรอง

สภามหาวิทยาลัยพะเยาทําการ

กรอกแบบฟอรมการขอใชหอง

รับรองสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พรอมอุปกรณ 

 

นางสการัตน 

ละออง 

     

2   5 นาที ดําเนินการตรวจสอบสถานะ

ตารางการใชหองรับรองสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา (วาง/ไมวาง) 

นางสการัตน 

ละออง 

 

 

3  

 

 

 

1 ช่ัวโมง นําเอกสารการขอใชหองรับรอง 

สภามหาวทิยาลัยพะเยาเสนอ 

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางาน ตรวจทาน 

2. ผูอํานวยการ พจิารณา 

1.ผูอํานวยการ 

2.หัวหนางาน 

4 

 

 1 วัน จัดเตรียมความพรอมของหอง

รับรองสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

ดังน้ี  

1. แจงแมบานทําความสะอาด  

2. จัดเตรียมอุปกรณงานบาน        

งานครัวตามรายการท่ีขอใช  
 

นางสการัตน  

ละออง 

 

 

5  

 

 

   

 

1  วัน ผูขอใชหองคืนหองรับรอง ดังนี้        

1.ตรวจสอบความเรียบรอยของ

หองและอุปกรณ พรอมจัดเก็บ 

2.แจงแมบานทําความสะอาด

หอง รับรองสภามหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

นางสการัตน  

ละออง 

 

 

รับคนืหองรับรอง 

ไมอนุมัต ิ

เร่ิมการทํางาน 

เสนอ ผูมีอํานาจ 

ตรวจทาน / 

พจิารณา 

จัดเตรียมหองรับรอง 

รับแบบฟอรมการขอใชหอง 

ตรวจสอบสถานะ 

A 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผดิชอบ 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 นาที จัดเก็บเอกสารการขอใชหองรับรอง

สภามหาวทิยาลัยเขาแฟม เพื่อจัดทํา

สถติิการใชหอง  

 

 

 

 

 

 

นางสการัตน  

ละออง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการทํางาน 

จัดเก็บเอกสาร 

A 
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แกไข(ถาม)ี 

ผังกระบวนการปฏบิัตงิาน (Work Flow) 

กระบวนการ: รายงานประจําปของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

งาน: งานกจิการพเิศษ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน ผูรับผดิชอบ 

1  

  

 

 

 

 

ทุก ๆ  

3 เดอืน 

 

ง า น ภ า ย ใ น สํ า นั ก ง า น ส ภ า

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสงขอมูลใน

การจัดทํารายงาน ทุก ๆ 3 เดอืน  

 

1. งานธุรการ 

2. งานประชมุ 

3.  งานกจิการ

พเิศษ 

    

2 

 

 

 

 

 

 

7 วัน 

 

  

ดํ า เนิ นการ เต รียมข อ มูลแ ล ะ

รูปภาพประกอบการจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานประจําปของ

สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

นางสการัตน 

ละออง 

3  

 

 

 

1 วัน เสนอ ราง รายงานผลการ

ดําเนนิงานประจําปของสํานักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา ตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

1. หัวหนางาน ตรวจทาน 

2. ผูอํานวยการตรวจทาน /พจิารณา 
 

1. ผูอํานวยการ 

2. หัวหนางาน   

      
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

7 วัน 1. ประสานงานธุรการเพื่อ

ดําเนินการจัดจาง 

2. ประสานโรงพมิพเพื่อผลติรูปเลม

ตามจํานวน  

1. งานธุรการ 

2. นางสการัตน 

ละออง 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 1. เผยแพรรายงานผลการดําเนินงาน

ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

พะ เยา  ให กั บผู ท่ี เ กี่ ย วข อง ท้ัง

หนวยงานภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัยพะเยา  

2. ลงเว็ปไซตของสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา 

นางสการัตน 

ละออง 

 

จัดสงขอมูล 

 

 

รวบรวม ขอมูล 
 

เสนอผูมีอํานาจ   

 ตรวจทาน / พิจารณา 

เร่ิมการทํางาน เร่ิมการทํางาน 

ประสานโรงพมิพเพื่อผลติรูปเลม 
 

 

เผยแพร ประชาสัมพันธรายงาน 
 

ส้ินสุดการทํางาน 


